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Atende-se, primordialmente, ao servidor (ativo ou aposentado, os de contratos 
temporários da União e os ocupantes de cargos comissionados) nos mais diversos 
assuntos no que diz respeito à gestão de pessoas. Contudo, o atendimento 
não está restrito a servidores, visto que se atendem também os pensionistas, 
os dependentes de servidores e o público em geral (emissão do Certificado de 
Direito à Assistência Médica no exterior).

1.1 Formas de atendimento

Faz-se o atendimento presencial, por e-mail e por telefone, sendo que algumas 
solicitações só podem ser efetuadas no atendimento presencial.

1.2 Ferramentas de trabalho

Utilizam-se os modelos de requerimentos presentes na rede, para quem tiver 
acesso à pasta do Serviço de Atendimento de Pessoas (SEAP), para dar início ao 
atendimento da demanda do usuário e alguns sistemas, quais sejam: Sistema 
Integrado de Administração de Recursos Humanos do Governo Federal (Siape), 
Sistema de Gestão de Acesso (Sigac), Sistema Integrado de Administração de 
Recursos Humanos do MS (Siarh), Sistema de Atendimento de Pessoal do 
Ministério da Saúde (SAP/MS), Sistema de Registro Eletrônico de Frequência do 
Ministério da Saúde (Siref/MS), Sistema utilizado para atendimento e estatística 
de atendimento (Fila/ Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGESP) e 
Sistema Nacional de Auditoria (SNA).

Siape: consiste no principal sistema de gestão de pessoal civil do governo federal. 
Ele é utilizado especialmente para consultas de dados cadastrais, funcionais e 
financeiros de todos os servidores ativos e aposentados, incluindo pensionistas 
em geral. Mas também para pequenas alterações como e-mail, telefone, cadastro 
de dependentes do servidor (situações em que se faz necessário o cadastro para 
homologação de atestados de acompanhamento no serviço médico). Quem 
concede o acesso ao Siape é a empresa CERTISIGN por meio do certificado 
digital. Para ter esse acesso é necessário agendar no site da empresa, porém 
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o nível de acesso é liberado pela Divisão  de Supervisão, Acompanhamento e 
Controle da Folha de Pagamento (DISAF) (Luiz Paulo ou Elaine – 2549). <https://
www1.siapenet.gov.br/orgao/Login.do?method=inicio>. 

Sigac: sistema de gerenciamento de acesso ao portal do servidor que foi 
incorporado ao Sigepe no ano de 2016, a fim de sanar problemas que a 
maioria dos servidores tinham para acessar o portal. Os comandos do Sigac 
são: o gerenciamento do primeiro acesso, a validação dos dados pessoais, o 
desbloqueio de acesso ao portal do servidor, a atualização da senha e um passa 
a passo “tira dúvidas” de como acessar o sistema de gerenciamento. Quem 
concede permissão para o Sigac é a equipe da  DISAF (Elaine e Luiz Paulo – 2549). 
<https://www.servidor.gov.br/ clicar em SIGAC>.

Siarh: hoje o principal sistema de inclusão, exclusão e alterações de servidores 
públicos e seus dependentes (no caso de plano de saúde, Geap e Caixa de 
Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde – 
Capesesp), terceirizados prestadores de serviço e contratados. Hoje o sistema 
Siarh serve de base de dados para outros sistemas como o Siref. Responsável 
pela liberação de acesso é a GEINF/Coordenação de Administração de Pessoal 
(COAPE) (Alírio – 2187) <http://sigesp-siarh.saude.gov.br/te_menu_principal.
php> por meio do portal <http://sigesp.saude.gov.br/portal#/acessar-sistemas>. 

Siref: sistema de  registro eletrônio de frequência para registro de assiduidade e 
pontualidade dos servidores do MS. Foi criado por meio da Portaria n.º 587/2015. 
Permite consultas referentes ao espelho de ponto do servidor, quando solicitado, 
para esclarecimentos sobre banco de horas e débito a compensar. Quem 
concede acesso ao Siref é a equipe do Luiz Fernando Peixoto da Coordenação de 
Administração de Pessoal (COAPE –  2494) e do Murilo (Serviço de Atendimento 
de Pessoas – SEAP – 2590). <http://sigesp-siref.saude.gov.br/siref#/> por meio 
do portal <http://sigesp.saude.gov.br/portal#/acessar-sistemas>.

SAP/MS: sistema que gerencia o preenchimento de alguns requerimentos de 
forma mais rápida, visto que poupa o preenchimento dos dados do servidor 
atendido. Nesse sistema,  inclusive, é feito a captura de fotos para a confecção 
do crachá e onde se encaminham os contratos de bolsistas e consultores para a 
equipe que opera o sistema Siarh atualizar o status destes prestadores de serviços 
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no MS. Hoje, quem concede acesso ao SAP/MS é o Rafael Hohenfeld (GAB/COSAP 
– 2381). <http://sigesp-sapms.saude.gov.br/index/> por intermédio do portal 
<http://sigesp.saude.gov.br/>.

Fila CGESP: sistema de gerenciamento de senhas para a fila do atendimento 
presencial. É um software gratuito desenvolvido pela Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdência Social (Dataprev) em código aberto, a fim de sanar 
problemas com sistemas similares caros e de código fechado. É composto por 
funções como acompanhar senhas que foram geradas e estão aguardando 
atendimento, encaminhar determinado serviço para outra área da COSAP ou 
vice-versa, realizar triagem dos atendimentos feitos pela COSAP.  Quem concede 
acesso de atendente ao sistema Fila CGESP é o Rafael Hohenfeld (GAB/COSAP – 
2381). <http://filacgesp.saude.gov.br/>.

SNA: Sistema Nacional de Auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do 
SUS  (DENASUS), utilizado para emissão do Certificado de Direito à Assistência 
Médica (CDAM). Apresenta um leiaute simples de preenchimento de formulário. 
O acesso é autorizado pelo Rafael Hohenfeld (GAB/COSAP – 2381). <www.sna.
saude.gov/cdam>.

1.3 O atendente

Essencial para a existência do trabalho, o atendente deve ser esclarecido, 
conhecer bem as ferramentas de trabalho e sensível ao que traz o usuário até o 
setor para requerer algo, visto que é necessário, para manter a excelência, que o 
atendimento seja humanizado. 



SITUAÇÕES QUE 
TRAZEM O USUÁRIO 
AO ATENDIMENTO

2



Ministério da Saúde

14

É importante frisar que sempre há alguma situação que provoca o servidor/
usuário a vir até ao Serviço de Atendimento de Pessoas (SEAP), isso posto,  
resolve-se por apresentar os requerimentos agrupados de acordo com as 
situações que geram a necessidade das solicitações.

2.1 Alteração de Dados Pessoais/Cadastrais

2.1.1 Alteração de conta bancária

Servidor, pensionista e pensão alimentícia. (Orientação Normativa nº 4, de 21 de 
fevereiro de 2013).

Apenas são aceitas contas-salário dos seguintes bancos (Ofício Circular  
nº 170/2016-MP):

BANCO  SIGLA BANCOS INCORPORADOS
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A BANCOOP x

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A BANRISUL x
BANCO DO BRASIL S/A BB BESCBANCO e NOSSA CAIXA
BANCO BRADESCO S/A BRADESCO BCRRSSA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF x
HSBC BANK BRASIL S/A HSBC x

BANCO MÚLTIPLO e ITAU UNIBANCO S.A ITAU BANERJ, BANESTADO e UNIBANCO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A SANTANDER BANCO REAL, MERIDIONAL e SUDAMERIS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A SICRED BANSICRED

Lista de documentos:

•	 Cédula de Identidade.
•	 Comprovante da conta nova a ser alterada (extrato bancário, cópia do 

cartão do banco etc.) – ANEXAR CÓPIA AO REQUERIMENTO.

Requerimento feito no sistema SAP (SIGESP>SAP>REQUERIMENTO>CADASTRAR 
REQUERIMENTO>Selecione um requerimento: ALTERAÇÃO DE CONTA 
BANCÁRIA>Selecione um tipo de requerente: PENSIONISTA, SERVIDOR 
APOSENTADO ou SERVIDOR ATIVO> Clique na lupa e pesquise por: matrícula, 
CPF ou nome> Clique no nome correspondente à pesquisa> Clique OK> Clique 
Novo> Preencha dados bancários e telefones.).
*Para mais informações, verifique o manual do SAP.
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OBSERVAÇÃO:

É importante orientar o servidor que só encerre a conta anterior quando o 
pagamento for creditado na nova conta.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 
•	 Sergio – 2422 (ativos)
•	 Wilame – 2496 (aposentados)
•	 Divina – 2470 (pensionistas).

Prazo: 15 dias.

2.1.2 Alteração de endereço

Servidor (ativo e aposentado) e pensionista. (Orientação Normativa nº 4, de 21  
de fevereiro de 2013).

Lista de documentos:

•	 Comprovante de residência. 

Requerimento feito no sistema SAP (SIGESP>SAP>REQUERIMENTO>CADASTRAR 
REQUERIMENTO> Selecione um requerimento: ALTERAÇÃO DE 
ENDEREÇO>Selecione um tipo de requerente: PENSIONISTA, SERVIDOR 
APOSENTADO ou SERVIDOR ATIVO> Clique na lupa e pesquise por:  
matrícula, CPF ou nome> Clique no nome correspondente a pesquisa>  
Clique OK> Clique Novo> Preencha o campo ‘NOVO ENDEREÇO’ e telefones.).
*Para mais informações verifique o manual do SAP.

Fluxo: SEAP (execução).

Prazo: 5 dias.

2.1.3 Cadastro de e-mail: 

Cadastro de e-mail válido para acesso ao Sigepe

Lista de documentos:

•	 Cédula de Identidade. 
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•	 Caso seja feito por procuração, anexar cópia da Cédula da Identidade 
do procurador e cópia de procuração.

Atualização feita no sistema Siape: SIAPENET>ATUALIZACAOCADASTRAL> 
USUÁRIO> ATUALIZAR ENDEREÇO ELETRONICO>Escolhe entre SERVIDOR E 
PENSIONISTA> Pesquisa de acordo com o dado solicitado (CPF ou matrícula).

*Caso o sistema esteja inoperante, preencher formulário de alteração de 
e-mail disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

É possível realizar o cadastro via internet, pelo e-mail <atendimento.cosap@
saude.gov.br>. O usuário deve encaminhar formulário com firma reconhecida em 
cartório. Os participantes do Programa Mais Médicos não precisam reconhecer 
firma do formulário, tendo em vista que seu acesso não permite consignações.

Fluxo: SEAP (atendimento).

Prazo: imediato (desde que o sistema esteja operante).

2.1.4 Exclusão de dependentes do Siape 

Exclusão de dependentes a pedido do servidor por motivos diversos.

Lista de documentos:

•	 Cédula da Identidade.

Requerimento feito por RD, modelo existente na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP (execução).

Prazo: 5 dias.



NASCIMENTO/ADOÇÃO 
DE FILHO DE SERVIDOR

3



Ministério da Saúde

18

3.1 Auxílio-Natalidade

Art. 196 da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990: valor pago, uma única vez, 
em decorrência do nascimento de filho, inclusive natimorto. No caso de gêmeos, 
paga-se 100% para um filho e 50% para cada filho a mais.

Valor: menor vencimento da Administração Pública Federal, atualmente R$ 626,01.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula da Identidade.
•	 Cópia da Certidão de Nascimento.
•	 Quando pai e mãe forem servidores públicos, anexar declaração de que 

o cônjuge não recebe o benefício pelo seu órgão.

Requerimento feito no sistema SAP (SIGESP>SAP>REQUERIMENTO>CADASTRAR 
REQUERIMENTO> Selecione um requerimento: AUXÍLIO-NATALIDADE>Selecione 
um tipo de requerente: PENSIONISTA, SERVIDOR APOSENTADO ou SERVIDOR 
ATIVO> Clique na lupa e pesquise por: matrícula, CPF ou nome> Clique no nome 
correspondente à pesquisa> Clique OK> Clique Novo> Preencha os campos em 
branco> informe os dados da criança e telefones.).

OBSERVAÇÃO:

Deve ser pedida, preferencialmente, pela mãe.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Sergio – 2422 (ativos).

Prazo: 20 dias. O pagamento, geralmente, é feito na folha subsequente ao pedido.

3.2 Auxílio Pré-Escolar

Decreto n.º 977 de 10 de setembro de 1993: valor pago mensalmente, a partir da 
solicitação, até os 5 anos, 11 meses e 29 dias da criança. É necessária publicação 
para o pagamento. Pode ocorrer na modalidade Direta: criança que frequenta o 
SAMIP; ou Indireta: recebimento por pecúnia.
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Valor: R$ 321,00 (há um desconto referente à “participação” do servidor no valor 
de R$ 16,00).

Lista de documentos:

•	 CPF da criança.
•	 Cópia da Cédula da Identidade.
•	 Cópia da Certidão de Nascimento.
•	 Laudo de junta médica oficial no caso de dependente especial (idade 

mental inferior a 6 anos).
•	 Quando pai e mãe forem servidores públicos, anexar declaração de que 

o cônjuge não recebe o benefício pelo seu órgão.

Requerimento feito no sistema SAP (SIGESP>SAP>REQUERIMENTO>CADASTRAR 
REQUERIMENTO>Selecione um requerimento: AUXÍLIO-PRÉ-ESCOLAR>Selecione 
um tipo de requerente: PENSIONISTA, SERVIDOR APOSENTADO ou SERVIDOR 
ATIVO> Clique na lupa e pesquise por: matrícula, CPF ou nome> Clique no nome 
correspondente a pesquisa> Clique OK> Clique Novo> Preencha os campos em 
branco> informe os dados da criança e telefones.).

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Sergio – 2422 (ativos).

Prazo: 20 dias.

3.3 Cadastro de Dependente – vínculo 
familiar e imposto de renda

Consiste no cadastro de dependente a ser incluído nos assentamentos funcionais 
(Siape) do servidor.

3.3.1 Imposto de renda

Podem ser incluídos dependentes que vivam às expensas do servidor, aqueles 
declarados no Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Essa inclusão causa um 
abatimento de R$ 189,59 por dependente. Para tanto, é necessário apresentar a 
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declaração de IRPF, ou em caso de recém-nascido ou recém-casado a inclusão 
pode ser feita a partir de uma declaração de dependência econômica (formulário 
existente na pasta SEAP).

3.3.2 Vínculo familiar

O cadastro é feito para conceder licença ao servidor por motivo de doença 
do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta 
e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do seu  
assentamento funcional.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula da Identidade.
•	 Cópia do documento de identificação do dependente/comprovante  

de parentesco.
•	 Cópia do IRPF, quando for o caso.
•	 Informar o CPF do dependente.

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Para inclusão de condição especial (idade mental inferior a 6 anos) ao dependente 
é necessário laudo médico expedido por Junta Oficial.            

Fluxo: SEAP (execução).

Prazo: 5 dias.

3.4 Licença-Maternidade

Art. 207 da Lei n.º 8.112/1990: 120 dias consecutivos para preparação e/ou 
recuperação após o parto da mãe. Pode ser concedida antes ou depois do 
nascimento. Antes do nascimento: por perícia médica. Após o parto tem de ser 
solicitado no SEAP.
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Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula da Identidade.
•	 Cópia da Certidão de Nascimento do bebê.

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COSAP.

Prazo: 30 dias.

3.5 Prorrogação da Licença-Maternidade

Decreto n.º 6.690/2008: 60 dias somados à licença-maternidade. Deve ser 
requerido até o último dia útil do mês subsequente ao nascimento.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula da Identidade.
•	 Cópia da Certidão de Nascimento do bebê.

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COSAP.

Prazo: 25 dias.

3.6 Licença-Paternidade

Art. 208 da Lei n.º 8.112/1990: pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor 
terá direito à licença-paternidade de cinco dias consecutivos (a contar  
do nascimento).

•	 Encaminhar cópia da Certidão de Nascimento para o e-mail: 
<ocorrências.df@saude.gov.br>. 

OBSERVAÇÃO:

É uma inclusão feita apenas no Siref (ponto eletrônico), não é AFASTAMENTO.
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3.7 Prorrogação da Licença-Paternidade

Decreto n.º 8.737, de 3 de maio de 2016: aplicável a quem adotar ou obtiver 
guarda judicial para fins de adoção de criança, acréscimo de 15 dias seguidos 
dos cinco já concedidos, totalizando 20 dias. Será concedida ao servidor público 
que requeira o benefício no prazo de dois dias úteis após o nascimento ou a 
adoção. Esse benefício tem de ser publicado no Boletim de Serviço (BS).

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula da Identidade.
•	 Cópia da Certidão de Nascimento do bebê.

Requerimento feito por Requerimento Diverso (RD), disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COSAP.

Pessoa responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: NÃO DEFINIDO (o gozo da licença não depende da publicação e sim da 
solicitação feita dentro do prazo).

3.8 Licença-Adotante

180 DIAS SEGUNDO DECISÃO RECENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 

Os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores ao prazo da licença- 
-gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à 
licença-adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da 
criança adotada.

STF. Plenário. RE 778889/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/3/2016 
(repercussão geral) (Info 817).

Na Lei n.º 8.112/1990: NÃO.
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A Lei dos Servidores Públicos da União, por outro lado, faz diferença entre os dois 
casos e traz uma regra pior para a mãe que adota uma criança.

De acordo com o art. 210 da Lei n.º 8.112/1990, a servidora pública que adotar 
ou obtiver guarda judicial de criança terá licença conforme os seguintes prazos:

•	 90 dias, no caso de adoção ou guarda judicial de criança com até 1 ano 
de idade.

•	 30 dias, no caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 
1 ano de idade.

Período de afastamento concedido à mãe que quer adotar ou que obtém a 
guarda judicial da criança para fins de adoção. A licença-maternidade, no caso 
de adoção, é chamada de licença-adotante. Para os trabalhadores em geral, está 
previsto no art. 392-A da CLT. Segundo este dispositivo, a empregada que adotar 
ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança terá direito a licença- 
-maternidade no mesmo prazo da empregada que der à luz um filho. Em outras 
palavras, para a CLT não há qualquer distinção.

Lista de documentos necessários: 

•	 Determinação da guarda judicial. 
•	 Certidão de nascimento da criança.
•	 Carteira de identidade da mãe adotante.

O requerimento usado é o para licença-maternidade, na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Prazo:  30 dias.

Pessoa responsável: 

•	 Sergio – 2422.
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O falecimento de servidor implica: solicitar exclusão nos sistemas do MS (por 
Registro de Atendimento – RA com cópia de Certidão de Óbito), exclusão do 
servidor e seus dependentes do plano de saúde, informar sobre auxílio-funeral, 
pensão e possíveis resíduos financeiros.

4.1 Auxílio-Funeral

Artigos 226 e 241 da Lei n.º 8.112/1990: auxílio pago a família, ou a terceiro 
que tenha custeado o funeral, de servidor falecido, em atividade ou aposentado.

Valor: Equivalente a um mês de remuneração ou provento para cônjuge/
companheiro, filhos ou quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem 
do seu assentamento individual. A terceiros é pago apenas o valor indicado na 
nota fiscal até o limite da remuneração.

Lista de documentos:

Do servidor:
•	 Certidão de óbito.
•	 RG/CPF.
•	 Último contracheque.

Do requerente (cujo nome deve constar na nota fiscal)
•	 RG/CPF.
•	 Comprovante de parentesco (se for o caso).
•	 Comprovante de conta bancária.
•	 Nota Fiscal Original ou Nota Fiscal Eletrônica.

Requerimento feito no sistema SAP (SIGESP>SAP>REQUERIMENTO>CADASTRAR 
REQUERIMENTO> Selecione um requerimento: AUXÍLIO-FUNERAL>Selecione 
um tipo de requerente: PESSOA FÍSICA ou PESSOA JURÍDICA> Clique na lupa 
e pesquise por: matrícula, CPF ou nome> Clique no nome correspondente à 
pesquisa> Clique OK> Clique Novo> Preencha os campos solicitados e telefones.).

Fluxo: SEAP>SEVAD>PROTOCOLO>SEVAD>COAPE>CEOFI
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Pessoa responsável: 

•	 Cláudio – 3698.

Prazo: 48h.

4.2 Declaração de Resíduos

Declaração emitida pelo setor de Gestão de Pessoas que informa ao requerente 
o saldo financeiro no órgão em nome do ex-servidor, aposentado ou 
pensionista que poderá ser sacado pelos beneficiários instituídos em alvará ou  
declaratória pública.

Lista de documentos:

•	 RG e CPF do requerente e do falecido. 
•	 Certidão de Óbito.

Requerimento com modelo específico na pasta da COSAP e em breve no SAP.

Prazo: 45 dias.

Fluxo: SEAP – COAPE.





PENSÃO

5
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5.1 Pensão por Morte

Lei nº 8.112/1990 

Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus 
à pensão a partir da data de óbito, observado o limite estabelecido no inciso XI 
do caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 2o da Lei n.o 10.887, de 18 de 
junho de 2004 (Redação dada pela Lei n.º 13.135, de 2015).

Art. 217. São beneficiários das pensões: o cônjuge, o companheiro ou a 
companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no 
casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de 
constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial, no qual será 
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

I – Se o servidor tiver vertido (pago) menos de 18 (dezoito) contribuições mensais 
para o regime previdenciário a pensão durará 4 (quatro) meses.

II – Se o servidor era casado ou vivia em união estável há menos de 2 (dois) anos 
na data do óbito: a pensão irá durar  4 (quatro) meses (não importando o número 
de contribuições que o servidor tenha pago).

III – Se o servidor  tiver vertido mais que 18 (dezoito) contribuições mensais para 
o regime previdenciário e se era casado ou vivia em união estável há mais de 2 
(dois) anos na data do óbito. Neste caso a pensão irá durar: 

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;
2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;
3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;
4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;
5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três)  

anos de idade;
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Art. 218.   Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será 
distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.

Art. 219.  A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-
somente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos.

 Art. 220.  Perde o direito à pensão por morte: (Redação dada pela Lei n.º 13.135, 
de 2015) após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de 
crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor; (Incluído pela 
Lei n.º 13.135, de 2015).

São beneficiários de pensão o cônjuge, a pessoa desquitada, separada 
judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia; o 
companheiro ou companheira designado que comprove união estável como 
entidade familiar; a mãe e o pai que comprovem dependência econômica (A 
nova redação dada pela Lei n.º 13.135/2015 ao art. 215 da Lei 8.112/1990 passa a 
exigir carência de dois anos para concessão da pensão por morte à(ao) viúva(o), à 
companheira(o) e/ou aos dependentes do(a) servidor(a) falecido(a), salvo se, na 
data do óbito, o(a) mesmo(a) esteja em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria 
por invalidez. 

OBSERVAÇÃO:

Segundo a Lei n.º 13.135/2015, a pensão será vitalícia com 44 (quarenta e quatro) 
ou mais anos de idade.

Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota 
reverterá para os cobeneficiários. (Redação dada pela Lei n.º 13.135, de 2015).

Art.  224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na 
mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o 
disposto no parágrafo único do art. 189.

Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de 
pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de 
mais de 2 (duas) pensões. (Redação dada pela Lei n.º 13.135, de 2015).
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5.2 Temporária

Os filhos, ou enteados, até 21 anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a 
invalidez; o menor sob guarda ou tutela até 21 anos de idade; a pessoa designada 
que viva na dependência econômica do servidor, até 21 anos, ou, se inválida, 
enquanto durar a invalidez. 

Lista de documentos para anexar ao requerimento de pensão localizado no  
SAP/MS e na pasta virtual (\\srvdocnas\se\saa-se\cgrh\cap):

Requerimento de pensão vitalícia ou temporária:

Lista de documentos do servidor: 

•	 RG e do CPF.
•	 Último contracheque.
•	 Certidão de Óbito.

Lista de documentos do Requerente:

•	 RG e CPF do solicitante.
•	 Comprovante de residência atualizado.
•	 Comprovante de conta corrente.
•	 Comprovante de parentesco.

Requerimento feito por formulário específico disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

No ato da solicitação do pedido de pensão, observar se o falecido tem plano 
de saúde em seu nome para solicitar o cancelamento, solicitar a exclusão do 
falecido do sistema Siape e solicitar uma declaração de resíduos.

Fluxo: SEAP > COAPE.

Pessoa responsável: Divina – 2470.

Prazo: 30 dias em média.
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5.3 Pensão Alimentícia – P.A.

Lei n.º 10.406/2002 – Código Civil (a partir do art. 1.694) – Decreto n.º 8.690/2016 
– Gestão de consignações em folha, Portaria Normativa MP nº 1/2010 – Sobre 
consignações: Verba necessária para o custeio das despesas de quem não tem 
meios próprios de subsistência, não é exclusividade dos pais, mas o servidor tem 
de ter a obrigação legal de auxiliar no sustento da pessoa.

Valor: Determinado pelo juiz.

Lista de documentos:

•	 Ofício com a sentença.

Não há requerimento a ser feito, o ofício original deve ser entregue no apoio da 
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGESP) no 3º andar.

OBSERVAÇÃO:

Contestação do desconto da P.A. ou do valor deve ser feita na justiça, da mesma 
forma que fora instituído.

Há possibilidade de consultar dados da P.A. no Siapenet em atualização cadastral 
– Pensão alimentícia – Servidor/Aposentado – Consulta cadastro de pensão 
alimentícia do servidor.

Fluxo: SEVAD> COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Wermersona (ativos) – 2498
•	 Edvaldo (inativos) – 2496.

Prazo: 30 dias.
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5.4 Pensão Alimentícia Voluntária

Lei n.º 8.112/1990, art. 45, parágrafo 1º, Decreto n.º 6.386/2008, art. 40, IV, 
parágrafo 1º, – Regulamenta o art. 45 da Lei n.º 8.112/1990: Poderá ser consignada 
em favor de terceiros, a critério da administração, indicados no assento funcional 
do servidor. Só poderá ser incluída na folha de pagamento mediante autorização 
expressa do servidor. 

Valor: O valor é determinado pelo próprio servidor, sendo este desconto limitado 
a sua margem consignável de 30%.

Lista de documentos:

•	 RG e CPF do servidor e de quem vai receber (anexar cópias).
•	 Comprovante de residência de quem vai receber (anexar cópia).
•	 Conta bancária de quem vai receber (anexar cópia).

Requerimento feito por Requerimento  Diverso (RD), disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP> COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Wemersona (ativos) – 2498
•	 Edvaldo (inativos) – 2496

Prazo: 30 dias.

5.5 Revisão de Pensão

É a revisão de valores de pensão.

Lista de documentos:

•	 Cédula de Identidade.
•	 Recomendável apresentação de justificativa.

Requerimento feito por Requerimento Diverso (RD), modelo existente na  
pasta SEAP.
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Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Divina – 2470.

Prazo: 45 dias.

5.6 Marcação de Perícia Médica para Inclusão de 
Dependentes  e/ou Recebimento de Pensão 

Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão 
a partir da data de óbito.

O filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: 

•	 Seja menor de 21 (vinte e um) anos.
•	 Seja inválido. 
•	 Tenha deficiência intelectual ou mental. 

Solicitação de perícia médica por meio do formulário de Requerimento Diverso 
(RD) pelo responsável ou procurador, disponível na pasta SEAP.

Lista de documentos necessários do servidor:

•	 Certidão de Óbito.
•	 Cópia da Cédula da Identidade.
•	 Cadastro de pessoa física (CPF).
•	 Último contracheque.

Lista de documentos necessários do dependente:

•	 Cópia da Cédula da Identidade.
•	 Cadastro de pessoa física (CPF).
•	 Título de eleitor (18 a 70).
•	 Comprovante de parentesco.
•	 Comprovante de residência.
•	 Comprovante de conta bancária.
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Onde se encontra o requerimento: CAP>ATENDIMENTO>ATENDIMENTO DE 
PESSOAL>FORMULÁRIOS> RA-RDs.

Fluxo: SEAP>SEPES.

5.7 Designação de Beneficiário de Pensão

Ver termo de designação de pensão item 15.3.



PREPARAÇÃO PARA 
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6.1 Averbação de Tempo de Serviço

Lei n.º 6.226, de 14 d julho de 1975, alterada pela Lei n.º 6.864, de 1° de dezembro 
de 1980: é o registro, na pasta funcional do servidor e no sistema Siape, do tempo 
de contribuição decorrente de vínculo de trabalho prestado a outras instituições, 
público ou privadas, desde que este período não tenha sido aproveitado para 
outros quaisquer benefícios (de natureza previdenciária) em quaisquer outras 
entidades (públicas ou privadas).

Lista de documentos:

•	 Cédula de Identidade Original.
•	 Certidão (original) expedida pelo órgão competente.

Requerimento feito por Requerimento Diverso (RD), modelo existente na 
pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Após a inclusão no sistema, será publicado no Boletim de Serviço. A averbação 
gera automaticamente uma contagem/recontagem.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Paulo – 3393.

Prazo: 45 dias.

6.2 Contagem/Recontagem de Tempo de Serviço

Lei n.º 6.226/1975: A contagem de tempo de contribuição pode ser entendida 
como a soma dos tempos de serviços nas entidades privadas e públicas.

Lista de documentos:

•	 Cópia do RG e do CPF do servidor.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.226-1975?OpenDocument
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Requerimento feito por formulário específico disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

O servidor será informado quando a solicitação estiver pronta para ir ao  
SEAP retirar.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Paulo – 3393.

Prazo: 45 dias.

6.3 Simulação de Aposentadoria

Análise que indica qual a melhor opção de aposentadoria para o servidor, 
verificando as legislações (fundamentos) a sua disposição e valores a serem 
recebidos após a aposentadoria.

Lista de documentos:

•	 Cédula de Identidade.

Requerimento feito por Registro de Atendimento (RA), disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

O servidor será informado pelo telefone cadastrado quando a solicitação estiver 
pronta para ir ao SEAP retirar.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Paulo – 3393.

Prazo: 15 dias.
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6.4 Abono de Permanência

Parcela remuneratória correspondente ao valor da contribuição previdenciária 
do servidor, concedida àquele que completou os requisitos para aposentadoria 
voluntária estabelecida no art.40 §19 da Constituição Federal e que opte por 
permanecer em atividade.

Valor: igual ao desconto de Plano de Seguridade Social - PSS.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula da Identidade.

OBSERVAÇÃO:

É interessante que o servidor já tenha feito uma contagem ou que se faça uma 
simulação para saber se realmente tem direito.

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Paulo – 3393.

Prazo: 45 dias.

6.5 Conversão de Tempo Insalubre

Decretos n.º 53.831, de 35 de março de 1964 e n.° 83.080, de 24 de janeiro de 1979; 
Orientação Normativa (ON) MPOG n.º 15, de 23 de dezembro de 2013: Conversão 
de tempo especial (tempo trabalhado em atividades especiais por exposição a 
agentes nocivos à saúde e por enquadramento de atividades especiais de forma 
presumida) em tempo comum no regime celetista. 
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Lista de documentos:

Para cargos presumíveis (saúde e rol da ON nº 15, de 23/12/2013):

•	 Cópia da Cédula da Identidade.

•	 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
•	 Declaração de Atividade Especial.

Por exposição a agentes nocivos à saúde:

•	 Cópia da Cédula da Identidade.
•	 Formulários (SB-40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030).
•	 Laudos emitidos por médico do trabalho ou engenheiro de segurança 

do trabalho.
•	 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).
•	 Declaração de Atividade Especial.
•	 Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou 

documentos que o substitua.

Requerimento feito por Requerimento de Contagem, disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Índice de conversão: homem: 1,4; mulher: 1,2. 

Não se admite aplicar o índice de conversão de tempo especial em comum para 
concessão de aposentadoria especial. 

O servidor que deseja requerer “aposentadoria voluntária” e que desempenhou 
atividades profissionais especiais – insalubres, penosas ou perigosas – no exercício 
do emprego público, submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), anteriormente à Lei n.º 8.112/1990, poderá solicitar o enquadramento de 
atividade especial, a qual dependerá da comprovação por meio de formulários 
instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social, segundo seu período de 
vigência, sob as siglas SB-40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, quando 
emitido até 31 de dezembro de 2003. 

Após 1º, de janeiro de 2004, somente será aceito em substituição destes o 
formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que deverá ser preenchido 
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com base em laudos emitidos por médico do trabalho ou engenheiro de 
segurança do trabalho até 11, de dezembro de 1990 ou extemporâneos pelo 
órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor no 
correspondente período de exercício das atribuições do emprego público.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Paulo – 3393.

Prazo: 90 dias.

6.6 Revisão de Abono

Quando o servidor apresenta um fato novo para recontagem de tempo de 
serviço, o que pode gerar retroativos de abono permanência.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula da Identidade.
•	 Nova certidão de tempo de serviço.

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Paulo – 3393.

Prazo: 45 dias.



APOSENTADORIA

7
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7.1 Tipos de Aposentadoria

7.1.1 Aposentadoria voluntária

Existem cinco fundamentos legais para a concessão de aposentadoria voluntária. 
São eles: 

•	 Art. 40, Inciso III, Alínea A, § 1º da CF/88 (por tempo de contribuição e idade 
com proventos integrais) COD. 041048: essa opção de aposentadoria implica 
na perda do direito à paridade. O valor dos benefícios será reajustado, 
anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O 
servidor fará jus ao abono de permanência quando completar as exigências 
para aposentadoria compulsória (75 anos de idade). Os proventos serão 
calculados pela média aritmética das 80% maiores remunerações, utilizadas 
como base de contribuição, desde a competência de julho/1994 ou desde 
o início da contribuição, se posterior àquela competência – § 1º da Lei n.º 
10.887, de 18 de junho de 2004. 

 – Homem: Tempo de Contribuição de 35 anos + 60 anos de idade. 
 – Mulher: Tempo de Contribuição de 30 anos + 55 anos de idade.
 – Também são necessários 5 anos no cargo e 10 anos de  

serviço público.

•	 Art.2º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 (média das contribuições e 
sem paridade com os servidores ativos, de acordo com o Regime Geral de 
Previdência) COD. 041027: o servidor tem de ter ingressado em cargo efetivo 
até 16 de dezembro de 1998. Para essa emenda, vale a regra do redutor 
(pedágio) – por antecipação em relação aos limites de idade da Regra Geral 
até 31 de dezembro de 2005 = 3,5% e a partir de 1° de janeiro de 2006 = 
5%, de acordo com o § 1º do Art. 2 da EC nº 41/2003. Essa Emenda veio para 
contemplar os servidores que já tem tempo de contribuição, porém ainda não 
alcançaram a idade necessária para se aposentar. De acordo com essa regra, 
para cada ano trabalhado após ter completado o tempo de contribuição um 
ano é diminuído na idade para se aposentar. 

 – Mulher: Tempo de Contribuição 30 anos + pedágio de 20% + 48 
anos de idade.
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 – Também são necessários cinco anos no cargo.

•	 Art.6º, da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c Art.2º da EC nº 47/2005 
(com proventos integrais correspondentes à base de contribuição do cargo 
efetivo em que se der a aposentadoria e a paridade com os servidores ativos) 
COD. 041054: o servidor tem de ter ingressado em cargo efetivo até 31 de 
dezembro de 2003. 

 – Homem: Tempo de Contribuição de 35 anos + 60 anos de idade. 
 – Mulher: Tempo de Contribuição de 30 anos + 55 anos de idade. 
 – Também são necessários cinco anos no cargo, 20 anos de serviço 

público e dez anos de tempo de carreira.

•	 Art.3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005 (por tempo de contribuição 
e idade com proventos integrais calculados sobre a última remuneração e 
paridade com servidores ativos) COD. 047001. Para essa aposentadoria existe 
a Regra Especial de redução de um ano na idade mínima exigida para cada 
ano de contribuição que exceder o tempo normal, sendo que o homem deve 
atingir 95 pontos e a mulher 85 pontos.

 – Homem: Tempo de Contribuição de 35 anos + 60 anos de idade. 
 – Mulher: Tempo de Contribuição de 30 anos + 55 anos de idade. 
 – Também são necessários 25 anos de tempo de serviço público.

•	 Art. 40, alínea b, inciso III, § 1º da CF/88 (aposentadoria por idade com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição – desde que cumprido 
todos os requisitos até 16 de dezembro de 1998, sem paridade com os 
servidores ativos). COD. 041050. O provento será proporcional ao tempo de 
contribuição a razão de 1/35 para o homem e 1/30 para a mulher, calculados 
sobre a média aritmética das 80% maiores remunerações, utilizadas como 
base de contribuição, desde a competência de julho/1994 ou desde o início 
da contribuição, se posterior àquela competência, de acordo com o § 1º da 
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

 – Homem: 65 anos de idade. 
 – Mulher: 60 anos de idade. 
 – Também são necessários dez anos de tempo de serviço público e 

cinco anos no cargo.
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7.1.2 Aposentadoria compulsória – automática

Art. 40, Inciso II da CF/88, alterado pela Lei Complementar n.º 152, de 9 de março 
de 2015. O provento será proporcional ao tempo de contribuição a razão de 
1/35 para o homem e 1/30 para a mulher, calculados sobre a média aritmética 
das 80% maiores remunerações, utilizadas como base de contribuição, desde 
a competência de julho/1994 ou desde o início da contribuição, se posterior 
àquela competência, de acordo com o § 1º da Lei n.º 10.887, de 18/2004. O valor 
dos benefícios será reajustado, anualmente, com base no Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC).

 – Homem: 75 anos de idade. 
 – Mulher: 75 anos de idade.

7.1.3 Aposentadoria por invalidez

Art. 40, Inciso I da CF/88: Quando decorrente de acidente de trabalho, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificadas em 
lei (Portaria MPAS/MS nº 2.998 de 23, de agosto de 2001: tuberculose ativa, 
hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível 
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose 
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget – 
osteíte deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), 
contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada, 
hepatopatia grave).

•	 Com proventos integrais: 

 – Para o servidor ingresso no serviço público até 31, de dezembro 
de 2003 o valor do provento será integral com base na última 
remuneração do cargo em que se der aposentadoria. Tem paridade 
com os servidores ativo. COD. 041123.

 – Para o servidor ingresso no serviço público a partir de 1°, de janeiro de 
2004 o valor do provento será calculado sobre a média dos maiores 
salários de contribuição desde julho de 1994 ou desde o ingresso 
no serviço público até a data da aposentadoria. O reajuste será de 
acordo com o Regime Geral de Previdência Social. COD. 041042
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•	 Com proventos proporcionais: 

 – Para o servidor ingresso no serviço público até 31, de dezembro 
de 2003 o valor do provento será proporcional ao tempo de 
contribuição sobre a base na última remuneração do cargo em que 
se der a aposentadoria. Tem paridade com os servidores ativos. 
COD. 041124

 – Para o servidor ingresso no serviço público a partir de 1° de janeiro 
de 2004 o valor será proporcional ao tempo de contribuição 
calculado sobre a média dos maiores salários de contribuição 
desde julho/1994 ou desde o ingresso no serviço público até a 
data da aposentadoria. O reajuste será de acordo com o Regime 
Geral de Previdência. COD. 041043.

7.1.4 Aposentadoria especial

Mediante a comprovação das atividades especiais por exposição a agentes 
nocivos à saúde e por enquadramento de atividades especiais de forma 
presumida. Será concedida ao servidor público federal que exerceu atividades em 
condições especiais no serviço público por 25 anos de modo permanente, não 
ocasional ou intermitente, conforme a legislação em vigor à época do exercício 
das atribuições do cargo ou emprego público. Não se admite a conversão de 
tempo especial para tempo comum ou tempo ficto de licença-prêmio não 
usufruída para concessão de aposentaria especial. Aplicam-se as regras do RGPS 
sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da CF/88, 
até a edição de lei complementar específica.  O servidor fará jus ao abono de 
permanência quando completar as exigências para aposentadoria voluntária ou 
compulsória (75 anos de idade).

Lista de Documentos:

•	 Cédula de Identidade original e cópia do CPF.
•	 Cópia do último contracheque.
•	 Cópia da Declaração de Imposto de Renda completa incluindo recibo.
•	 Cópia da folha de ponto do último mês. Para o servidor cedido, uma 

declaração de regularidade de frequência emitida pelo gestor de pessoas.
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•	 Certidão de Tempo de Contribuição do INSS ou de outro órgão (se for 
o caso).

•	 Comprovante de residência atualizado.
•	 Para o servidor com mais de um vínculo: declaração informando a carga 

horária, o tempo e o período utilizado naquele órgão.

OBSERVAÇÃO:

•	 Todas as cópias dos documentos deverão ser autenticadas pelo 
atendente em conformidade com o art. 22 § 3º, da Lei n.º 9.784/1999.

•	 O atendente deverá informar ao servidor a obrigação de se recadastrar 
todos os anos como prova de vida, sempre no mês de aniversário, em 
conformidade com a Portaria MP n.º 8/2013 e ON n.º1/2013.

•	 É necessário recolher o crachá e a carteira funcional.
•	 As aposentadorias são publicadas, geralmente, no último dia do mês.

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Paulo – 3393.

Prazo: 45 dias (prazo oficial, porém se o processo for iniciado nos primeiros dias 
do mês é possível que a publicação seja feita no mesmo mês).

7.2 Declaração de Desaverbação

Lei n.° 8.112, de 1990; Decreto n.° 3.112, de 1999; Portaria MPS n.º 402/2008; 
Orientação Normativa n.º 02/2009; Instrução Normativa INSS/PRES n.º 77/2015: 
A princípio, a averbação e a desaverbação do tempo de contribuição em regime 
previdenciário são atos de vontade do servidor, que pode manifestar ou não o 
desejo de fazê-lo.

A averbação é o reconhecimento, pela Administração Pública, do tempo 
cumprido em outro regime de previdência social, para fins de aposentadoria, 
e dá-se por meio da apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) 
pelo servidor interessado.
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Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por Requerimento Diverso (RD), disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Paulo – 3393.

Prazo: 15 dias.

7.3 Declaração de Tempo Excedente

(Nota informativa n.º 98/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e Art. 98 Lei n.º 
8.213/1991) corresponde ao tempo excedente ao necessário para aposentadoria. 

Lista de documentos:

•	 Cédula de Identidade.

Requerimento feito por Requerimento Diverso (RD), disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Paulo – 3393.

Prazo: 15 dias.

7.4 Reversão de Aposentadoria

Servidor aposentado, mas que deseja retornar para ativa, deverá atender aos 
requisitos da Reversão, conforme art. 25 da Lei n.º 8.112/1990. Reversão é o 
retorno à atividade de servidor aposentado:

a) Por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os 
motivos da aposentadoria; ou
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a) No interesse da administração, desde que:
 – A aposentadoria tenha sido voluntária.
 – Estável quando na atividade.
 – A aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores  

à solicitação.
 – Existência de cargo vago (é publicada pelo ministro as vagas para 

reversão).

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Exposição de motivos.

Requerimento feito por Requerimento Diverso (RD), disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Paulo – 3393.

Prazo: 15 dias.

7.5 Revisão de Aposentadoria

Com e sem contagem de tempo insalubre: Consiste na revisão de tempo e/
ou valores referentes à aposentadoria. Para contagem com insalubridade é 
necessário apresentar fato novo.

Lista de documentos:

•	 Cédula de Identidade.
•	 Recomendável apresentação de justificativa.

Lista de documentos INSALUBRIDADE (fato novo):

•	 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). 
•	 Declaração de Atividade Especial.
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Por exposição a agentes nocivos à saúde:

•	 Cópia da Cédula da Identidade.
•	 Formulários (SB-40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030). 
•	 Laudos emitidos por médico do trabalho ou engenheiro de segurança 

do trabalho.
•	 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). 
•	 Declaração de Atividade Especial.
•	 Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou 

documentos que o substitua.

Requerimento feito por Requerimento Diverso (RD), modelo existente na 
pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Wilame – 2496.

Prazo: 30 dias.

7.6 Marcação de Perícia Médica para 
Isenção de Imposto de Renda

Lei n.º 7.713/1988, art. 6º, inc. XIV: ficam isentos de imposto de renda os 
proventos de aposentadoria motivada por acidente em serviço e os percebidos 
pelos portadores de doenças especificadas na Lei n.º 7.713/1988, art. 6º, inc. XIV, 
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria. Para tanto, 
é necessário antes passar por Junta Médica Oficial (não necessariamente no MS).

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Outros documentos poderão ser solicitados pela perícia médica após o 

agendamento e devem ser entregues diretamente ao setor de perícia.

Requerimento feito por Requerimento Diverso (RD), disponível na pasta SEAP.
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OBSERVAÇÃO:

Apenas servidores aposentados têm direito, conforme a referida lei.

Fluxo: SEAP>COAPE>PERÍCIA>COAPE>SEAP.

Pessoa responsável: 

•	 Perícia: Suelle – 2424; 
•	 COAPE: Ativo: Sergio – 2422
•	 Aposentado: Wilame – 2496; 
•	 Pensionista: Divina – 2470.

Prazo: 15 dias.

7.7 Alteração da Fundamentação Legal 
da Concessão de Aposentadoria 

Nota Informativa nº 4.872/2016-MP, Nota técnica n.º 70/2015/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP: De acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
o direito ao melhor benefício (Emenda Constitucional n.º 41/2003 ou Emenda 
Constitucional n.º 47/2005) deve considerar a data-base da concessão, desde 
que o servidor à época já reunisse os requisitos para aposentação, vedada, em 
todo caso, a adoção de critérios contidos em normas editadas posteriormente. 
O ato de alteração deve respeitar o prazo decadencial de cinco anos, contados 
da publicação da concessão do benefício, e deverá ser submetido ao Tribunal de 
Contas da União (TCU). 

Atualmente, a mudança de fundamento encontra-se sobrestada pelo Ministério 
do Planejamento por tempo indeterminado. 



FINANCEIRO
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8.1 Emissão de Contracheque

Contracheque é um documento que descreve os valores de entrada e saída 
(crédito e débito) que acompanham o pagamento de salários. Descreve 
detalhadamente os valores que compõem o salário, tais como horas normais, 
hora extras, gratificação, bem como os descontos incidentes na folha (PSS, 
auxílio-transporte, empréstimos, plano de saúde etc.).

Lista de documentos:

•	 Cédula de Identidade.

Não é necessário fazer requerimento, é possível gerar imediatamente no sistema 
Siape. Para servidor: ACESSO SIAPE (HOD)>comando>FPCOFICHAF>Pesquisar>f5.

Para pensionista: ACESSO SIAPE (HOD)>comando>FPCOPSFICF> Pesquisar>F5.

OBSERVAÇÃO:

Segundo a Portaria MP n.º 73, de 6 de abril de 2015, o envio de contracheque 
está suspenso e seu acesso deve se dar por meio do Sigac, para qual o servidor 
tem de ter e-mail cadastrado pela Gestão de Pessoas. *vide cadastro de e-mail.

Fluxo: Seap (atendimento).

Prazo: imediato (desde que o sistema esteja operante).

8.2 Emissão de Ficha Financeira

A Ficha Financeira é um documento que contém o resumo dos proventos 
do servidor durante um determinado ano ou semestre. Pode ser solicitada 
pelo servidor para períodos a partir de 1993. Caso o solicitante necessite de 
comprovantes anteriores a essa data, deverá ser solicitado ao arquivo.

Lista de documentos:

•	 Cédula de Identidade.
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Não é necessário fazer requerimento, é possível gerar imediatamente no sistema 
Siape. Para servidor: ACESSO SIAPE (HOD)>comando>FPEMFICHAF>Pesquisar>F5.

Para pensionista: ACESSO SIAPE (HOD)>comando>FPEMPSFICF> Pesquisar>F5.

*Caso o sistema esteja inoperante, preencher Registro de Atendimento 
(RA) solicitando a ficha financeira e quando a solicitação estiver pronta o 
interessado será informado.

Fluxo: SEAP (atendimento).

Prazo: imediato (desde que o sistema esteja operante).

8.3 Emissão de Comprovante de Rendimentos

O Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, regulamenta a tributação, a 
fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e os 
Proventos de qualquer natureza, define comprovante de rendimento como: 
documento emitido pela pessoa física ou jurídica que houver pagado a pessoa 
física rendimentos com retenção do imposto sobre a renda na fonte durante o 
ano-calendário, ainda que em único mês, deverá lhe fornecer o Comprovante de 
Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.

Lista de documentos:

•	 Cédula de Identidade.

Não é necessário fazer requerimento, é possível gerar 
imediatamente no sistema Siape. Para servidor: ACESSO SIAPE 
(HOD)>comando>FPEMDEREND>Pesquisar>F5.

Para pensionista: ACESSO SIAPE (HOD)>comando> FPEMPSDREN> Pesquisar>F5.

OBSERVAÇÃO:

O acesso também se dá por meio do Sigac, para qual o servidor tem de ter e-mail 
cadastrado pelo RH. *vide cadastro de e-mail.
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Fluxo: SEAP (atendimento).

Prazo: imediato (desde que o sistema esteja operante).

8.4 Pagamento em Pecúnia de Licença- 
-Prêmio por Assiduidade – em caso de 
falecimento de servidor aposentado

Licença concedida pelo prazo de até três meses, com a remuneração do cargo 
efetivo, a título de prêmio por assiduidade, após cada período de cinco anos 
ininterruptos de exercício.  A Licença-Prêmio por Assiduidade foi extinta, passando 
para Licença para Capacitação. No caso de falecimento do servidor, que fazia jus 
a licença-prêmio por assiduidade, o Ministério do Planejamento entende que 
não existe amparo legal para o pagamento em pecúnia de licença-prêmio não 
usufruída ou consideradas na contagem do tempo de aposentadoria, e, quanto 
à conversão em pecúnia, determinou que somente ocorresse, com o falecimento 
do servidor em atividade, portanto um direito de natureza sucessória, por 
vontade do legislador infraconstitucional.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Certidão de Óbito.
•	 Comprovante de parentesco.

Requerimento feito por Requerimento Diverso (RD), modelo disponível na 
pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Wilame – 2496

Prazo: 30 dias8.5 Termo de Reclamação para Consignação

Consiste no registro de reclamação referente a descontos considerados indevidos 
pelo servidor no contracheque. Feito totalmente por meio do Sigac.
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Passo a passo:

1. Após acessar o portal Sigac.
2. Clique em “Consignações”.
3. Clique em “Redigir termo de reclamação”.
4. Informe o mês e o ano da ocorrência e clique em consultar.
5. Escolha o desconto indevido.
6. Escreva seu e-mail para contato.
7. Escolha a prática vetada.
8. Justifique a demanda.
9. Depois é só registrar a reclamação.

8.6 Adicional de Insalubridade

Valor adicional pago aos servidores que trabalham com habitualidade em 
locais insalubres ou desenvolvem atividades insalubres (como aquela que afeta 
ou causa danos à saúde do empregado, provocando, com o passar do tempo, 
doenças e outros males). Serão consideradas atividades ou operações insalubres 
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados 
em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos 
seus efeitos. É necessário que a atividade insalubre seja comprovada por laudo 
técnico de engenheiro ou médico do trabalho, devidamente habilitado (item 
15.4.1.1 da NR 15, de 8 de junho de 1978).

Lista de documentos:

•	 Cédula de Identidade.
•	 Laudo técnico (se já houver).

Requerimento feito por Requerimento Diverso (RD), modelo disponível na 
pasta  SEAP.
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OBSERVAÇÃO:

1. Servidores cedidos devem solicitar o adicional em seu órgão de lotação 
e não no MS.

2. Se houver mudança de lotação, é necessário solicitar o adicional 
novamente.

3. Não gera direito à insalubridade (Orientação Normativa n.º 6, de 18 de 
março de 2013 – SGP/ MPOG):

 – Exposição às circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas 
que seja eventual ou esporádica.

 – Atividades meio, ou de suporte, em que não há obrigatoriedade e 
habitualidade de contato.

 – Atividades realizadas em local inadequado, em virtude de questões 
gerenciais ou por problemas organizacionais de outra ordem.

 – Em que o servidor ocupe função de chefia ou direção, com 
atribuição de comando administrativo. Exceto quando respaldado 
por laudo técnico individual que comprove a exposição em caráter 
habitual ou permanente.

Fluxo com laudo: SEAP>COAPE.

Fluxo sem laudo: SEAP>COAPE>CAS>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Wemersona – 2498.

Prazo: 30 dias 8.7 Auxílio-Transporte – e Retroativo de Vale-Transporte

Lei n.º 7.418, de 16 de dezembro de 1985 e Decreto n.º 2.880, de 15 de dezembro 
de 1998: O auxílio-transporte é o valor concedido ao servidor em forma de 
pecúnia, destinado ao custeio parcial (equivalente à parcela que exceder a 6% 
(seis por cento) do seu vencimento) com transporte coletivo nos deslocamentos 
de sua residência para o local de trabalho e vice-versa, sem considerar o intervalo 
para as refeições. O pagamento é feito a partir da data da solicitação, não 
sendo realizado pagamento retroativo de vale-transporte.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.418-1985?OpenDocument
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Valor: o valor é calculado de acordo com o deslocamento (residência/local de 
lotação). Lembrando que o servidor ‘paga’ 6% sobre o vencimento básico, porém 
não há esse desconto em folha, o valor informado no contracheque já é o total 
a receber.

Lista de documentos:

•	 Cédula de Identidade.
•	 Cópia de comprovante de residência no nome do servidor.

Requerimento feito no sistema SAP (SIGESP>SAP>REQUERIMENTO>CADASTRAR 
REQUERIMENTO> selecione um requerimento: CONCESSÃO DE AUXÍLIO- 
-TRANSPORTE>Selecione um tipo de requerente: SERVIDOR ATIVO> Clique na 
lupa e pesquise por: matrícula, CPF ou nome> Clique no nome correspondente 
a pesquisa> Clique OK> Clique Novo> Preencha o campo ‘DESCRIÇÃO DA 
LOCOMOÇÃO’ e telefones.)
*Para maiores informações verifique o manual do SAP.

OBSERVAÇÃO:

1. Só é pago auxílio de dias trabalhados, qualquer ausência (férias, 
atestados médicos) é descontado.

2. Servidores que moram no entorno, que a passagem para Brasília é por 
poltrona numerada (ônibus de viagem), devem apresentar os bilhetes 
de todos os deslocamentos ao final do mês para poder receber o auxílio.

3. Caso haja alteração de lotação, é necessário solicitar novo auxílio- 
-transporte.

4. O auxílio é pago de acordo com endereço cadastrado, portanto, se 
houver troca de endereço é necessário solicitar essa alteração também.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: 15 dias.



Ministério da Saúde

60

8.8 Auxílio-Alimentação

Art. 102, Lei n.º 8.112/1990: o auxílio-alimentação é um valor concedido ao 
servidor em forma de pecúnia, em caráter indenizatório e não será incorporado 
ao vencimento, à remuneração, ao provento ou à pensão. O servidor cedido ou 
requisitado poderá optar por receber o benefício pelo órgão de origem ou por 
aquele onde estiver prestando serviço.

Valor: R$ 458,00 (Portaria MPOG n.º 11, de 13, de janeio de 2016).

Geralmente não é preciso solicitar, ele é incluído automaticamente com a posse. 
Porém, se de alguma maneira a pessoa não estiver recebendo, pode solicitar via 
Requerimento Diverso (RD), e anexar cópia do contracheque.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: -

8.9 Correção da Dirf

Dirf é a declaração feita pela FONTE PAGADORA, com o objetivo de informar à 
Secretaria da Receita Federal do Brasil:

1. O valor do imposto de renda e/ou contribuições retidas na fonte, dos 
rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários;

2. O pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou 
domiciliados no exterior, ainda que não tenha havido a retenção do 
imposto, inclusive nos casos de isenção ou alíquota zero.

3. Os rendimentos isentos e não tributáveis de beneficiários, pessoas 
físicas e jurídicas domiciliadas nos pais.
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Lista de documentos:

•	 Cédula de Identidade.
•	 Cópia da Dirf “errada”.
•	 Crítica da Receita informando erro (se houver).

Requerimento feito por Requerimento Diverso (RD), disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE>CEOFI.

Pessoa responsável: 

•	 Machado – 2492.

Prazo: 15 dias.

8.10 Pagamento por Ordem Bancária 
– gerou o pagamento

A ordem bancária é um documento que deve ter como favorecido o credor 
do empenho. Este pagamento normalmente é efetuado por meio de crédito 
em conta bancária do favorecido, uma vez que a ordem bancária especifica o 
domicílio bancário do credor a ser creditado pelo agente financeiro do Tesouro 
Nacional, ou seja, o Banco do Brasil. O pagamento por ordem bancária, em 
alguns casos, gera folha de pagamento, e por algum motivo o dinheiro estorna 
ao banco. Alguns casos para pagamento por ordem bancária são: indenização 
de transporte, alvará judicial, ajuda de custo, auxílio-funeral e pagamentos 
rejeitados pelo banco.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade. 
•	 Cada tipo de solicitação terá suas exigências.

Requerimento feito por Requerimento Diverso (RD), disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Pagamento feito via Sistema Siafi.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_do_Brasil
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Fluxo: SEAP> (às vezes) COAPE>CEOFI.

Pessoa responsável: 

•	 Raquel – 2511.

Prazo: a partir da devolução do banco, cinco dias úteis.

8.11 Pagamento por Processo – não 
lançados no sistema

A abertura de um processo é um documento que, assim como o pagamento 
por ordem bancária, deve ter como favorecido o credor do empenho. Este 
pagamento normalmente é efetuado por meio de crédito em conta bancária do 
favorecido, uma vez que o processo especifica o domicílio bancário do credor 
a ser creditado pelo agente financeiro do Tesouro Nacional. O pagamento por 
processo é realizado quando não gerou a folha de pagamento. Um exemplo bem 
frequente é quando um aposentado ou pensionista realizou o recadastramento, 
porém não gerou pagamento.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Cada tipo de solicitação terá suas exigências.

Requerimento feito por Requerimento Diverso (RD), disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Pagamento feito via Sistema Siafi.

Fluxo: SEAP> (às vezes) COAPE>CEOFI.

Pessoa responsável: 

•	 Raquel – 2511.

Prazo: a partir da entrega de relatório ao banco, cinco dias úteis.
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8.12 Retribuição por Titulação

Quando o servidor recebe vantagens financeiras por obter títulos acadêmicos 
como, pós-graduação/ doutorado/ mestrado/pós-doutorado. No MS apenas a 
carreira dos tecnologistas tem esse direito.

Lista de documentos:

•	 Cédula de Identidade. 
•	 Cópia de diploma com o original para verificação de autenticidade.

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>Protocolo>SEAP>CODEP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Roney – 2503.

Prazo: 30 dias.
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9.1 Exoneração de Servidor Efetivo 

É o desligamento de um cargo, em Direito Público Brasileiro, é a eliminação 
do exercício de um cargo técnico ou administrativo promovido por nomeação 
ou designação; a exoneração pode ser voluntária ou por recomendação da 
autoridade. Art. 34 da Lei n.º 8.112/1990. A exoneração a pedido tem que ser 
solicitada no SEAP, conforme a seguir.

Valor: após a exoneração é feito um acerto financeiro, ao final o servidor pode 
ter a receber ou a pagar.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade. 
•	 Contracheque.
•	 Cópia da Folha de Ponto (assinada pela chefia).
•	 Devolução do crachá e carteira funcional.
•	 Nada Consta da Biblioteca.

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Preencher Requerimento Diverso (RD) solicitando exoneração ou dispensa de 
DAS/GSISTE ou função, se for o caso.

Fluxo: SEAP> COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: 30 dias.

9.2 Vacância para Posse em Cargo Inacumulável

Forma de desligamento do cargo público efetivo, o qual é declarado vago em 
virtude de posse em outro cargo inacumulável na mesma esfera administrativa, 
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sem que haja interrupção do tempo de serviço público, e mantida a relação 
jurídica estabelecida entre o interessado e a União. Art. 33 da Lei n.º 8.112/1990.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Contracheque. 
•	 Cópia da Folha de Ponto (assinada pela chefia).
•	 Devolução do crachá e carteira funcional.
•	 Nada Consta da Biblioteca.
•	 Portaria de nomeação no DOU.

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Preencher Requerimento Diverso (RD) solicitando exoneração ou dispensa de 
DAS/GSISTE ou função, se for o caso.

Fluxo: SEAP> COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: 30 dias.

9.3 Rescisão de Contrato Temporário da União 

Significa encerramento, anulação ou cancelamento do contrato por algum 
motivo específico. Lei n.º 8.745, 9 de dezembro de 1993. 

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Contracheque. 
•	 Cópia da Folha de Ponto (assinada pela chefia).
•	 Devolução do crachá e carteira funcional. 
•	 Nada Consta da Biblioteca.
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•	 Dispensa ou comprovante de cumprimento de aviso prévio.

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP> COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Juliana Leão – 2495.

Prazo: 30 dias.

9.4 Certidão de Tempo de Contribuição

É um documento exclusivo para servidores públicos efetivos que efetuam 
recolhimentos previdenciários para Regime Próprio de Previdência Social. A 
certidão permite ao servidor público utilizar o seu tempo de contribuição ao 
INSS para obtenção de benefícios junto ao órgão onde ele atualmente trabalha. 
Documento em que se certifica alguma coisa. Indispensável para averbação de 
tempo de contribuição para o servidor e também para o ex-servidor. Portaria n.º 
154, de 15 de maio de 2008.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade (autenticada).

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Preencher Requerimento Diverso (RD) solicitando exoneração ou dispensa de 
DAS/GSISTE ou função, se for o caso.

Fluxo: SEAP> COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Paulo – 3393.

Prazo: 45 dias.
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10.1 Remoção a Pedido

Remoção a pedido é o deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro, 
com ou sem mudança de sede.  Art. 36, parágrafo único, II e III da  Lei n.º 
8.112/1990.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade. 
•	 Exposição de motivos. 

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Deferimento discricionário. O chefe deverá assinar no formulário na parte 
apropriada (estando de acordo ou não).

Fluxo: SEAP> COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Valdir – 2451.

Prazo: 60 dias.

10.2 Remoção de Ofício

Remoção de ofício é o deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro, 
com ou sem mudança de sede.  Artigo 36, parágrafo único, Inciso I da Lei n.º 
8.112/1990. Dentro do mesmo órgão e feito a interesse da Administração. Não 
há solicitação a ser feita.

10.3 Cessão

Art. 93.  O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou 
entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios 
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ou em serviço social autônomo instituído pela União que exerça atividades 
de cooperação com a administração pública federal, nas seguintes hipóteses: 
(Redação dada pela Medida Provisória n.º 765, de 2016):

I – para exercício de cargo em comissão, função de confiança ou, no caso de 
serviço social autônomo, para o exercício de cargo de direção ou de gerência; 
(Redação dada pela Medida Provisória n.º 765, de 2016);

II – em casos previstos em leis específicas. (Redação dada pela Lei n.º 8.270, de 
17, de dezembro de 1991).

§ 1º Na hipótese de que trata o inciso I do caput, sendo a cessão para órgãos ou 
entidades dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou para serviço social 
autônomo, o ônus da remuneração será do órgão ou da entidade cessionária, 
mantido o ônus para o cedente nos demais casos. (Redação dada pela Medida 
Provisória n.º 765, de 2016);

§ 2º Na hipótese de o servidor cedido a empresa pública, sociedade de economia 
mista ou serviço social autônomo, nos termos de suas respectivas normas, optar 
pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo 
acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, de direção ou 
de gerência, a entidade cessionária ou o serviço social autônomo efetuará o 
reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou pela entidade de origem. 
(Redação dada pela Medida Provisória n.º 765, de 2016);

§ 3º A cessão far-se-á mediante Portaria publicada no Diário Oficial da União. 
(Redação dada pela Lei n.º 8.270, de 17/12/1991);

§ 4º Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do 
Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal 
direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo 
certo. (Incluído pela Lei n.º 8.270, de 17/12/1991).

OBSERVAÇÃO:

•	 A cessão dá-se a partir de requisição por ofício emitido pelo chefe maior 
do órgão interessado na cessão do servidor.  
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•	 Para órgãos vinculados à Saúde, a alguns Tribunais e à Presidência o 
servidor leva com o vencimento básico e indenizações as gratificações 
como a GDPST; Cessão para o convênio com o SUS o servidor receberá 
ainda uma gratificação chamada PASUS pago pelo governo Estadual/
Distrital; Para órgão do Poder Executivo, a cessão só ocorrerá mediante 
recebimento de Função.

•	 O servidor poderá optar por onde receber auxílio-alimentação e/ou 
pré-escolar. 

Pessoa responsável: 

•	 Valdir – 2451.

Prazo: 60 dias.

10.4 Relotação a Pedido 

Encaminhar o servidor para o Serviço de Análise e Acompanhamento das 
Relações de Trabalho (Sarel), que dispõe de uma lista de espera para relotação e 
fornece informações sobre o assunto.

Não há requerimento que possa ser feito aqui.

Pessoa responsável: 

•	 Pedro – 3349.



BENEFÍCIOS
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11.1 Horário Especial para Portador de Necessidades 
Especiais sem Redução de Remuneração

§ 2º do Art. 98 da Lei n.º 8.112/1990, de 11 de dezembro de 1990: será concedido 
horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a 
necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação  
de horário.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade. 

Requerimento feito por Requerimento Diverso (RD), solicitar perícia médica 
para fins de redução de carga horária sem redução de remuneração.

Fluxo: SEAP> >COAPE>CAS.

Pessoa responsável:  

•	 Sergio – 2422,

Prazo: 30 dias.

11.2 Redução de Carga Horária por Acúmulo de Cargo

Art. 37, XVI, CF/88 – É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer 
caso o disposto no inciso XI:   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas.
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A remuneração será proporcional:

•	 Para 4 horas diárias: 50% vencimento básico e gratificações, sem auxílio- 
-alimentação.

•	 Para 6 horas diárias: 75% vencimento básico e gratificações, com auxílio- 
-alimentação.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Comprovante do outro cargo.

Requerimento feito por formulário específico disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Deferimento não é discricionário. Para a simulação do valor a ser percebido após 
a redução da carga horária, existe uma tabela no Excel em que os dados são 
preenchidos e o valor é gerado tanto para a redução para 30 horas quanto para 
20 horas semanais. 

Fluxo: SEAP> >COAPE>GM.

Pessoa responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: 45 dias.

11.3 Redução de Carga Horária com 
Redução da Remuneração

Medida Provisória n.º 2.174-28, de 24 de agosto de 2001: É facultado ao 
servidor da administração pública direta, autárquica e fundacional, ocupante 
exclusivamente de cargo de provimento efetivo, requerer a redução da jornada 
de trabalho de oito horas diárias e quarenta semanais para seis ou quatro horas 
diárias e trinta ou vinte horas semanais, respectivamente, com remuneração 
proporcional, calculada sobre a totalidade da remuneração.
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•	 Para 4 horas diárias: 50% vencimento básico e gratificações, sem auxílio- 
-alimentação.

•	 Para 6 horas diárias: 75% vencimento básico e gratificações, com auxílio- 
-alimentação.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Justificativa elaborada e assinada pelo servidor.
•	 Autorização da chefia imediata com a informação de que a redução da 

carga horária não afetará os processos de trabalho.

Requerimento feito por formulário específico disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Deferimento discricionário. Para a simulação do valor a ser percebido após 
a redução da carga horária, existe uma tabela no Excel em que os dados são 
preenchidos e o valor é gerado tanto para a redução para 30 horas quanto para 
20 horas semanais. 

Fluxo: SEAP> >COAPE>GM (quando autorizado).

Pessoa responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: 45 dias.

11.4 Horário Especial para Estudante

Art. 98 da Lei n.º 8.112/1990: Será concedido horário especial ao servidor 
estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o 
da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Será exigida a compensação 
de horário, respeitada a duração semanal do trabalho.
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Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Declaração de matrícula com grade horária do curso.

Requerimento feito por formulário específico disponível na pasta SEAP, e o 
preenchimento de um quadro informando o horário normal e o horário de 
compensação.

OBSERVAÇÃO:

É necessário, semestralmente, o servidor trazer ao SEAP a declaração da Instituição 
de Ensino  em que o dependente está matriculado no curso informado. 

Fluxo: SEAP> >COAPE.

Prazo: 30 dias.

11.5 Redução de Carga Horária para Servidor 
com Dependente Especial 

É o direito a horário especial concedido ao servidor público federal que 
tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza.  
Lei n.º 13.370, de 2016 que altera parte da Lei n.º 8.112/1990. É necessário que se 
solicite perícia médica prévia.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade do servidor e do dependente.
•	 No caso de dependente que viva às expensas, é necessário apresentar 

o comprovante.

Requerimento feito por formulário Requerimento Diverso (RD), disponível 
na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Os laudos médicos só serão apresentados à junta.
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Fluxo: SEAP> >COAPE> SEPESPrazo: 45 dias (por analogia a HORÁRIO ESPECIAL 
– PORTADOR DEFICIÊNCIA).

11.6 Extensão de Carga Horária

Não foi encontrada legislação para extensão, porém consiste no aumento da 
carga horária para servidores com carga de 20h ou 30h. O aumento da carga 
reflete em aumento de remuneração também de forma proporcional.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Exposição de motivos.

Requerimento feito por formulário Requerimento Diverso (RD), disponível 
na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Deferimento discricionário.

Fluxo: SEAP> >COAPE.

Prazo: 45 dias (por analogia a redução).



IDENTIFICAÇÃO

12
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12.1 Carteira Funcional

Decreto n.º 5.703, de 15 de fevereiro de 2006:

Documento oficial de identificação profissional. Contém 
nome completo, filiação, data e local de nascimento e 
foto. Reconhecido por lei federal como documento de 
identidade válido em território nacional, é aceito para 
emitir passaporte e para votar. (http://www.brasil.gov.br/
cidadania-e-justica/2012/03/carteira-funcional).

Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.
•	 Foto 3x4.

Requerimento feito por formulário específico disponível com a equipe de 
identificação (GERID/ Murilo – 2590).

OBSERVAÇÃO:

1. A carteira funcional só poderá ser feita para SERVIDOR ATIVO OU 
CEDIDO E CARGO COMISSIONADO.

2. Após estar pronto, o servidor será comunicado para a coleta da 
impressão digital e a assinatura, igual a da Identidade Civil para ser 
plastificada no mesmo momento.

3. Para segunda via é necessário apresentar a primeira via ou ocorrência 
policial de perda/roubo/furto, e uma nova foto.

Fluxo: SEAP.

Prazo: 5 dias úteis.

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2012/03/carteira-funcional
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2012/03/carteira-funcional
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12.2 Crachá – primeira via

Portaria n.º 3.250, de 25 de outubro de 2010: Instrumento de identificação para 
controle de acesso de pessoas ao Ministério da Saúde.

Lista de documentos para servidores (incluindo CTU e DAS) e estagiários:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.

Lista de documentos para consultores/bolsistas:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.
•	 Cópia do contrato.
•	 Formulário Siarh.

A confecção de crachás para terceirizados está suspensa até segunda ordem. 
(29/11/2016).

Requerimento feito no sistema SAP (SIGESP>SAP>REQUERIMENTO>CADASTRAR 
REQUERIMENTO> Selecione um requerimento: SOLICITAÇÃO DE 
CRACHÁ>Selecione um tipo de requerente: BOLSISTA/CONSULTOR, CTU, 
ESTAGIÁRIO, SERVIDOR ATIVO> Clique na lupa e pesquise por: matrícula, CPF ou 
nome> Clique no nome correspondente a pesquisa> Clique OK> Clique Novo> 
Registre a foto> Preencha dados solicitados>Clicar em SALVA+ENCAMINHAR> 
Encaminhar para GERID).

Caso não encontre servidor ou CTU na pesquisa, ligar para GEINF e verificar a 
possibilidade de atualizar o sistema. Para estagiários não encontrados, deve-se 
orientar o estagiário a procurar a CODEP para atualização. 

E por fim, bolsistas/consultores não encontrados devem sair da tela de pesquisa, 
e clicar em OK> Registre a foto> Preencha TODOS os dados solicitados> 
ANEXE TODOS os documentos solicitados> Clicar em SALVA+ENCAMINHAR> 
Encaminhar para GEINF.
*Para mais informações, verifique o manual do SAP.



Ministério da Saúde

82

OBSERVAÇÃO:

Para segunda via é necessário apresentar ocorrência policial de perda/roubo/furto.

Fluxo: SEAP.

Pessoa responsável: 

•	 GERID – Murilo – 2590.

Prazo: 5 dias úteis.



AFASTAMENTOS/
LICENÇAS

13
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13.1 Afastamento para Curso de Formação

Arts. 81 e 87 da Lei n.º 8.112/1990: afastamento para curso de formação decorrente 
de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. 
O servidor poderá optar pela remuneração do curso de formação, ou pela 
remuneração do Ministério da Saúde. O tempo de afastamento durará de acordo 
com o tempo do curso de formação.

Lista de documentos: 

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Diário Oficial onde conste a nomeação para o curso de formação, 

informando a data de duração dele.

Requerimento feito por formulário Requerimento Diverso (RD) disponível 
na pasta SEAP, é imprescindível informar por qual remuneração optará.

OBSERVAÇÃO:

Incluído pela Lei n.º 9.527, de 10 de dezembro de 1997: Ao servidor em 
estágio probatório poderá ser concedido afastamento para participar de 
curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na 
Administração Pública Federal. O estágio probatório ficará suspenso durante 
a participação em curso de formação, e será retomado a partir do término  
do impedimento.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: 30 dias.
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13.2 Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior

Arts. 95 e 96 da Lei n.º 8.112/1990: afastamento para estudo no exterior ou para 
missão no exterior. 

Art. 95.  O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão oficial, 
sem autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder 
Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal. (Essa análise foi delegada 
para o próprio Secretário-Executivo do MS);

§ 1º A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão ou estudo, 
somente decorrido igual período, será permitida nova ausência;

§2º Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida 
exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido 
período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da 
despesa havida com seu afastamento;

§ 4º As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo, 
inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em 
regulamento. (Incluído pela Lei n.º 9.527, de 10/12/1997);

Art. 96.  O afastamento de servidor para servir em organismo internacional 
de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total  
da remuneração.

13.2.1 Estudo no exterior

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Cópia do conteúdo Programático do curso/capacitação.
•	 Exposição de Motivos por parte do servidor, alinhando-os ao objeto 

da capacitação com as atribuições do cargo ou função do servidor que 
pretende o afastamento.

•	 É necessária a anuência da chefia imediata.
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OBSERVAÇÃO:

O servidor em estágio probatório tem o direito deste afastamento.

Fluxo: SEAP>SEVAD>PROTOCOLO>SEVAD>CODEP.

Pessoa Responsável: 

•	 Roney – 2267.

Prazo: 30 dias.

13.2.2 Missão no exterior

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Portaria, Ofício ou qualquer documento de convocação do servidor 

para a missão no exterior.

Requerimento feito por formulário Requerimento Diverso (RD) disponível 
na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

O servidor em estágio probatório tem o direito deste afastamento. 

Fluxo missão no exterior: AISA.

Pessoa Responsável: 

•	 Igino –  3505.

Prazo: 30 dias.

13.3 Afastamento para Exercício de Mandato Classista    

Art. 92 da Lei n.º 8.112/1990: É assegurado ao servidor o direito à licença sem 
remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, 
associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria 
ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou 
administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos 
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para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea c do inciso 
VIII do art. 102 desta Lei, conforme disposto em regulamento e observados os 
seguintes limites,

§ 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de 
direção ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no 
órgão competente. 

§ 2º A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada, no caso 
de reeleição.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Documento que comprove o mandato conforme a lei.

Requerimento feito por formulário Requerimento Diverso (RD) disponível 
na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa Responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: 30 dias.

13.4 Afastamento para Participação em Programa 
de Pós-Graduação Strictu Sensu no País

Art. 96-A e 102 da Lei n.º 8.112/1990: Art. 96-A: O servidor poderá, no interesse da 
Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente 
com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do 
exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em 
programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior  
no País.
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§ 2º Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado 
somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no 
respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 
(quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não 
tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de 
licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores 
à data da solicitação de afastamento.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Cópia do Requerimento específico para o afastamento disponibilizado 

na intranet.
•	 Apresentar programa de atividades a serem desenvolvidas pelo servidor 

por ocasião do evento.
•	 Informar a vinculação do conteúdo programático com as atribuições 

do cargo ocupado pelo servidor (alinhamento com as diretrizes 
institucionais).

•	 Apresentar “TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO”, 
assinado pelo servidor, disponibilizado na intranet.

•	 Apresentar currículo resumido.
•	 Apresentar currículo plataforma lattes. 
•	 Apresentar plano de contingência para o período de afastamento 

do servidor ao trabalho. (como serão desenvolvidas as atividades de 
responsabilidade do servidor durante o tempo em que ficar ausente?).

•	 Apresentar justificativa por parte do servidor.
•	 Anexar projeto de pesquisa aprovado pela instituição de Ensino em 

que irá estudar.

Requerimento feito por formulário específico disponível na intranet.

Fluxo: SEAP>CODEP.

Pessoa Responsável: 

•	 Roney – 2267.

Prazo: 30 dias.
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13.5 Licença para Acompanhar Cônjuge ou Companheiro

Art. 84da Lei n.º 8.112/1990: Poderá ser concedida licença ao servidor para 
acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do 
território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos 
poderes Executivo e Legislativo.

§ 1º  A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

§ 2º  No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja 
servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão 
ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde 
que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Comprovante de parentesco.
•	 Portaria ou documento que comprovem a necessidade da licença para 

acompanhar o cônjuge ou companheiro.

Requerimento feito por formulário Requerimento Diverso (RD) disponível 
na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa Responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: 30 dias.

13.6 Licença para Tratar de Interesses Particulares

Arts. 81 e 91 da Lei n.º 8.112/1990: Art. 91.  A critério da Administração poderão 
ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em 
estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de 
até três anos consecutivos, sem remuneração.  
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Parágrafo único.  A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido 
do servidor ou no interesse do serviço.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Anuência da chefia imediata e ciência de que a vaga não será reposta.
•	 Exposição de motivos do servidor.

Requerimento feito por formulário Requerimento Diverso (RD) disponível 
na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa Responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: 30 dias.

13.7 Licença-Prêmio

Art. 87 da Lei n.º 8.112/1990: Art. 87: Após cada quinquênio ininterrupto de 
exercício, o servidor fará jus a 3 (três)  meses de licença, a título de prêmio por 
assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo.

§ 2º Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor 
que vier a falecer serão convertidos em pecúnia, em favor de seus beneficiários 
de pensão. (mantido pelo Congresso Nacional).

Art. 87 – Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no 
interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com 
a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de 
capacitação profissional. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10/02/1997).

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. 
(Redação dada pela Lei n.º 9.527, de 10, de fevereiro de 1997).
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Lista de documentos para marcar:

•	 Memorando (ou ofício para quem estiver cedido) assinado pela chefia 
imediata com a data para gozo, que deve ser encaminhado à COAPE.

Lista de documentos para solicitar inserção no sistema:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário específico disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

A licença-prêmio foi substituída e transformada em afastamento para curso de 
capacitação pela MP  nº 1.522/1996 e pela Lei n.º 9.527/1997. Pode ser contada 
em dobro para efeitos de aposentadoria (ou abono de permanência). A única 
forma prevista em lei para pagamento em pecúnia da licença é em caso de morte 
de servidor em atividade.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa Responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: 30 dias.

13.8 Licença Capacitação 

A licença capacitação é concedida pelo prazo de até três meses, após cada 
quinquênio de efetivo exercício, ao servidor que venha participar de curso de 
capacitação profissional, com direito à remuneração do cargo ocupado.  Para 
servidores das unidades do Ministério da Saúde nos estados, os processos de 
concessão dessa licença serão tramitados na própria unidade, conforme prevê 
a portaria de subdelegação de competências. Os períodos de licença não são 
acumuláveis. É um ato discricionário da administração e não será acumulada.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
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•	 Anuência da chefia imediata e ciência de que a vaga não será reposta.

•	 Plano de contingência na ausência do servidor. 

•	 Cópia conteúdo Programático do curso/capacitação.

•	 Exposição de Motivos por parte do servidor, alinhando-os ao objeto 
da capacitação com as atribuições do cargo ou função do servidor que 
pretende o afastamento.

Requerimento feito por formulário Requerimento Diverso (RD) disponível 
na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>CODEP.

Pessoa Responsável: 

•	 Roney – 2267.

Prazo: 30 dias.



SIGAC

14
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14.1 Desbloqueio de Senha 

O acesso ao Sistema de Gestão de Acesso (Sigac) é automaticamente bloqueado 
caso o usuário insira dados incorretos em sua segunda tentativa consecutiva 
(senha ou dados cadastrais no ato de cadastro/resgate de senha, como RG, CPF, 
telefone, resposta a perguntas anteriormente cadastradas etc.) (Portaria MPOG 
n.º 73/2015).

Lista de documentos:

•	 Informar CPF.

Realizado no site: <www.servidor.gov.br> módulo SIGAC (órgão) – é necessário 
uma habilitação específica para conseguir debloquear.

OBSERVAÇÃO:

A solicitação de debloqueio pode ser feita por e-mail e telefone.

Tendo em vista que os dados fornecidos no ato do acesso ao sistema devem 
coincidir com os dados cadastrados no Siapenet, é interessante fornecer ao 
solicitante o espelho dessas informações. Para tanto, acessar o SIAPENET, 
MÓDULO “CONSULTAS” > “CADASTRAIS” > “DADOS PESSOAIS” > “SERVIDOR” OU 
“PENSIONISTA”. (Esses dados só podem ser entregues ao servidor/pensionista 
(ou procurador legal) pessoalmente ou por e-mail cadastrado no sistema, não se 
pode passar essas informações por telefone).

Fluxo: SEAP.

Prazo: Imediato desde que o sistema esteja operante.



ASSISTÊNCIA À SAÚDE
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15.1 Ressarcimento à Saúde Suplementar

Portaria Normativa SRH n.° 5, de 11 de outubro de 2010: O Sistema Único de Saúde 
(SUS) presta assistência à saúde aos servidores ativos e inativos, seus dependentes 
e pensionistas, de forma suplementar, mediante convênios com operadoras 
de planos de assistência à saúde (modalidade de autogestão); contrato com 
operadoras de plano de assistência à saúde; serviço prestado diretamente pelo 
órgão ou entidade; ou por meio de auxílio de caráter indenizatório, por meio de 
ressarcimento.

Os beneficiários poderão requerer o auxílio de caráter indenizatório, realizado 
mediante ressarcimento, por beneficiário, ainda que o órgão ou entidade 
ofereça assistência direta, por convênio de autogestão ou mediante contrato, 
desde que comprovada a contratação particular do plano de assistência à saúde 
suplementar que atenda às exigências contidas na Portaria Normativa n.° 5/2010.

O auxílio será consignado no contracheque do titular do benefício e será pago 
sempre no mês subsequente à apresentação do comprovante mensal até o 
quinto dia útil, pelo servidor, da documentação exigida.

Valor: de acordo com a tabela da Portaria MPOG n.° 8, de 13, de janeiro de 2016. 
Aproximadamente R$ 100,00 por servidor/dependente.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade do servidor e seus dependentes.
•	 Cópia completa do contrato de adesão ao plano de saúde (em 

conformidade com as normas da ANS), firmado pelo servidor, na 
condição de titular, com os respectivos dependentes.

•	 Boleto de pagamento do mês corrente em nome do servidor.
•	 Comprovante de pagamento.

Requerimento feito por formulário específico disponível na pasta SEAP.
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OBSERVAÇÃO:

Em caso de o servidor aderir ao convênio, contrato ou serviço prestado 
diretamente pelo órgão, não lhe será concedido o auxílio.

Deverá ser apresentado mensalmente o comprovante (em nome do servidor) 
de pagamento informando matrícula e ramal, enviado preferencialmente para o 
e-mail: <coape.ressarcimento@saude.gov.br>. 

•	 No caso de extrato bancário, deve ser específico que o valor descontado 
se refere ao plano de saúde e ter o nome do servidor.

•	 No caso de boleto, deverá ser encaminhado com o boleto o comprovante 
de pagamento constando o número do código de barras do boleto.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa Responsável: 

•	 Valdete – 3606.

Prazo: 60 dias.

15.2 Informações, Inclusão, Cancelamento e Alteração 
de Plano de Saúde – Capesesp e Geap 

Convênios que o Poder Executivo estabeleceu com os dois planos para ofertar 
aos servidores serviços relativamente mais baratos. Capesesp (Convênio de 
adesão 01/2008 e aditivos) Geap (Convênio Único 01/2013).

O valor é variável e custeado parte pelo servidor, parte pelo Ministério com base 
no art. 184, III da Lei n.º 8.112/1990 (benefício saúde). Em média R$ 100,00 por 
pessoa (servidor/dependente).

Lista de documentos para INSCRIÇÃO (entrada no plano), RENOVAÇÃO 
(dependentes financeiros precisam renovar a cada seis meses) e RETORNO 
(quando há interrupção no contrato, geralmente por inadimplência):

mailto:coape.ressarcimento@saude.gov.br
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Para o servidor:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Contracheque.

Para dependentes:

•	 RG (a partir de 16 anos) / Certidão de nascimento e CPF.
•	 Comprovante de parentesco.
•	 IRPF com recibo (filho na condição estudante, pais).
•	 Declaração de escolaridade (filho na condição estudante – 21 a 24 anos).
•	 Termo de guarda (menor sob guarda).
•	 Laudo de perícia (filho inválido).
•	 RG e contracheque do titular.
•	 Lista de documentos para CANCELAMENTO (saída do plano):
•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Recolhimento das carteirinhas.

Requerimento feito no sistema Siarh.

OBSERVAÇÃO:

Para inscrições, retornos e cancelamentos deverão ser impressas três vias, uma 
do servidor e dois do MS. Para renovações duas vias, uma para o servidor e uma 
para o MS.

•	 O número de cópias dos documentos tem de ser igual ao número de 
vias que fica com MS.

•	 A Capesesp exige que o servidor compareça a central (SCN, quadra 1, 
bloco C, salas 1.801 a 1.803, Ed. Brasília Trade Center, Plano Piloto,Brasília) 
para que sejam efetivados todos os procedimentos solicitados no SEAP.

•	 O cancelamento geralmente só cessa o pagamento no mês subsequente 
à solicitação.

•	 A Geap disponibiliza os seguintes números (2103-4436/4448/4404/ 
4459/4432) para contato direto da Gestão de Pessoas com a operadora, 
não se deve passar esses números para os servidores. O número para os 
servidores é 0800 728 8300.
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•	 Capesesp disponibiliza os seguintes números (3252-3900/98127-0913/ 
98129-0477) para contato direto da Gestão de Pessoas com a operadora, 
não se deve passar esses números para os servidores. O número para os 
servidores é 0800 979 6191 e 4002-2004.

•	 As guias e as cópias de documentos devem ser digitalizadas e salvas na 
pasta SEAP.

•	 Só podem entrar como dependentes aqueles determinados pela  
Lei n.º 8.112/1990, os que não se encaixarem nas categorias devem ser 
colocados como agregados diretamente com as operadoras.

Fluxo: SEAP.

Pessoa Responsável:  

•	 Landim e Guilherme – 2501.

Prazo Geap:

 – Inscrição/ retorno – Ao final da semana (ou imediata se o servidor 
levar a guia para Geap).

 – Renovação: imediato.
 – Cancelamento: ao final do mês.

Prazo Capesesp:

 – Inscrição/ Retorno /Renovação/Cancelamento: quando o servidor 
se apresentar à Capesesp.

15.3 Convênio com Aliança

O convênio estabelece que o servidor deve aderir o plano diretamente com 
a operadora (Aliança) e esta encaminhará a cada mês uma listagem para 
pagamento do ressarcimento (nem sempre a Aliança encaminha o comprovante 
de pagamento a tempo de incluir na folha, por isso alguns servidores 
encaminham por conta própria o referido comprovante para ressarcimento, 
lembrando que mesmo sendo descontado em folha o contracheque não é aceito  
como comprovante).





TERMOS PARA 
ASSINATURA

16



Ministério da Saúde

102

16.1 Autorização de Reposição ao Erário

Parágrafo 1° do art. 46; arts. 47, 121 a 126 da Lei n.º 8.112/1990 e na Lei n.° 9.784, 
29, de janeiro de 1999 e Orientação Normativa n° 5, de 21 de fevereiro de 2013: 
Estabelece os procedimentos a serem adotados para a reposição de valores ao 
erário, pelos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração 
Pública Federal (Sipec).

As reposições poderão ser parceladas, a pedido do interessado, por intermédio 
de desconto em folha de pagamento e de acordo com o artigo 1°, o valor da 
parcela não poderá ser inferior a dez por cento da remuneração, proventos ou 
pensão (Medida Provisória n° 2.225-45, de 4/9/2001).

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário específico disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa Responsável: 

•	 Ativos: Sergio – 2422. 
•	 Inativos: Edvaldo – 2234.

Prazo: NÃO DEFINIDO.

16.2 Declaração de Bens

Encontra-se no art.13 da Lei n.º 8.429/1992, no disposto do art. 1° da Lei n.° 8.730, 
de 10, de novembro de 1993 e na Portaria Interministerial MP/CGU n.° 298 de 
6 de setembro  de 2007. O servidor autoriza o acesso, por meio eletrônico as 
cópias Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 
e/ou apresenta em papel anualmente, Declaração de Bens e Valores que compõe 
patrimônio privado, para arquivar em pasta funcional.
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Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário específico disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

É preferível que o servidor apresente cópia do IRPF. Na posse é entregue dois 
termos para o servidor, um do Tribunal de Contas da União (TCU) e outro da 
Controladoria-Geral da União (CGU) que permitem que esses órgãos tenham 
acesso ao IRPF do servidor, evitando assim, que o servidor tenha de apresentá-lo 
anualmente.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa Responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: NÃO DEFINIDO.

16.3 Designação de Pensão

Manifestação de vontade do servidor de deixar preestabelecido em vida seus 
pensionistas. Respeitando graus de parentesco e dependência econômica. Art. 
217 da Lei n.º 8.112/1990.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Todos os dependentes: cópia da Carteira de Identidade ou Certidão de 

Nascimento (se menor de 16 anos), CPF e comprovante de parentesco.

Além dos documentos anteriores, será exigida a documentação listada a seguir, 
conforme a relação de dependência.

•	 Filho ou enteado com idade entre 21 e 24 anos e estudante: declaração 
comprovando que o dependente está cursando faculdade ou qualquer 
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curso regular reconhecido pelo MEC, emitida há no máximo 30 dias 
e última Declaração de Imposto de Renda do titular com o recibo de 
entrega na Receita Federal.

•	 Filho ou enteado maior inválido: laudo de perícia médica oficial que 
constatou a invalidez.

•	 Menor sob guarda judicial ou tutela: termo de guarda.
•	 Cônjuge: Certidão de Casamento.
•	 Companheiro(a): três documentos entre os listados no art. 22 do 

Decreto n.º 3.048/1999, bem como na NOTA TÉCNICA/COLEP/CGESP/
SAA/SE/MS n.º 2/2013. Quando um dos companheiros ou ambos já 
tiverem sido casados apresentar, ainda, Certidão de Casamento com 
averbação da separação judicial ou divórcio ou de óbito, se for o caso.

•	 Ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) com percepção de pensão 
alimentícia judicial: documento que determinou o pagamento da 
pensão alimentícia judicial.

•	 Dos pais: RG, CPF e última Declaração de Imposto de Renda do titular, 
com o recibo de entrega na Receita Federal, a fim de comprovação de 
dependência econômica.

Requerimento feito por formulário específico disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>SAP.

Prazo: NÃO DEFINIDO.

16.4 Opção de Contribuição ao PSS

De acordo com a Medida Provisória n.º 86, de 18 de dezembro de 2002, art. 21:

Será assegurado ao servidor licenciado ou afastado, sem 
remuneração, a manutenção da vinculação ao Regime do 
Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante 
o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no 
mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, 
inclusive sobre a remuneração total do cargo a que faz jus 
no exercício de suas atribuições, para esse efeito, inclusive, as  
vantagens pessoais.
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Orientação Normativa/SRH/MP n.º 3, de 13 de novembro de 2002, item 10: 
“Informo que na hipótese do servidor optar por manter o vínculo ao regime 
próprio de previdência, a contribuição patronal continuará sendo recolhida pelo 
órgão ou entidade de lotação do servidor.”

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário específico disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa Responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: NÃO DEFINIDO.

16.5 Exercícios Anteriores

Art. 20, inciso II, e no art.26, inciso III, do anexo I do Decreto n.° 8.189, de 21 de 
janeiro de 2014, resolvem, para pagamento de exercícios anteriores de pessoal e 
encargos sociais decorrentes de decisões judiciais, exige-se, cumulativamente, e 
a  manifestação quanto disponibilidade orçamentária, conforme estabelecido no 
art. 5°, inciso 1°, do Decreto n.° 2.839, de 6, de novembro de 1998; a autorização  
da Segep/MP quanto à disponibilidade orçamentária e financeira pelo Siape; no 
inciso 2°  as decisões oriundos de decisões judiciais com valores de até R$ 50 mil 
reais e os coletivos com valores totais de até R$ 500 mil reais e de acordo com 
caput poderão ser pagos sem a prévia manifestação da SOF/MP CONSTANTES 
DA LEI DE ORÇAMENTÁRIA ANUAL.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário específico disponibilizado pela COAPE 
de acordo com o assunto.
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Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa Responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: NÃO DEFINIDO.

16.6 Opção de Carreira

Consta na Lei n.º 13.324/2016, art. 91 e art. 94.  Termo que servidores, aposentados 
e pensionistas devem assinar caso optem pela incorporação de GRATIFICAÇÕES 
DE DESEMPENHO ou Gratificação de Atividade de Combate e Controle de 
Endemias (Gacen) aos proventos de aposentadoria ou de pensão. 

•	 Aos servidores que tiverem percebido gratificações de desempenho 
por, no mínimo, 60 meses, antes da data da aposentadoria ou da 
instituição da pensão:

I – a partir de 1°/1/2017: 67% do valor referente à média dos pontos da gratificação 
de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade;

II – a partir de 1°/1/2018: 84% do valor referente à média dos pontos da gratificação 
de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade; e

III – a partir de 1°/1/2019: o valor integral da média dos pontos da gratificação de 
desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade.

•	 Aos servidores que tiverem percebido a GACEN por, no mínimo, 60 
meses, antes da data da aposentadoria ou da instituição da pensão.

I – a partir de 1°/1/2017: 67% da GACEN;

II – a partir de 1°/1/2018: 84% da GACEN; e

III – a partir de 1°/1/2019: o valor integral da GACEN.

•	 Demais casos serão analisados.
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Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário específico Anexo XCVI (Gratificações de 
desempenho) ou Anexo XCVII (Gacen) disponibilizado na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

O procedimento é recente, e ainda restam algumas incertezas quanto à 
aplicabilidade da referida lei.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Edvaldo – 2234.

Prazo: sem posicionamento do MPOG.





DECLARAÇÕES/
SOLICITAÇÕES DIVERSAS – 
ROL EXEMPLIFICATIVO

17
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17.1 Ofício de Abertura de Conta (servidor/pensionista)

A declaração é emitida pela Coordenação de Atenção à Saúde e Atendimento 
de Pessoas (COSAP) para servidores/pensionistas visando à abertura de conta. 
A SEAP realizará cálculo com o valor bruto da remuneração deduzido os valores 
pagos a título de alimentação e transporte.

Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário específico disponibilizado na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP (balcão de atendimento).

Prazo: Imediato (desde que o sistema esteja operante).

17.2 Declaração de 3,17% e 28,86%

Lei n.° 8.880/1990 e Súmula STF nº 51: Em janeiro de 1995, o Governo concedeu 
reajuste de 22,07% aos servidores públicos federais, quando na verdade, deveria 
ser de 25,95%, o que gerou uma diferença de 3,17%, que seria a média dos 12 
meses do ano de 1994.  

O retroativo salarial, pago em 14 parcelas referente a janeiro de 1995 a maio de 
2001, sem direito à incorporação do índice de 3,17%.

Nesse sentido, a partir de janeiro de 2002, todos os servidores começaram a 
receber o retroativo, em duas vezes ao ano.

Foi pago a todos sem a necessidade de opção.

Quem entrou na justiça para receber mais:

•	 Alguns receberam a diferença pela justiça.
•	 Outros tiveram que devolver, pois receberam em duplicidade.
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•	 Quem acredita não ter recebido tem de procurar a justiça ou a quem 
tiver a acionado, como por exemplo, os sindicatos (isso quando o Siape 
informar que foi encerrado por alvará).

No tocante ao reajuste de 28,86%, o Supremo Tribunal Federal, editou Súmula 
Vinculante nº 51, o que gerou a edição da Medida Provisória n.°1.704/1998 atual 
Medida Provisória n.º 2.169-43/2001, incorporando o reajuste ao vencimento 
dos servidores. Contudo, deveria haver a compensação do reajuste decorrente 
do reposicionamento funcional previsto na Lei n.° 8.627/1993, que variou entre 
7% e 15%. dependendo do nível que o servidor estava disposto dentro da tabela. 
O Governo concedeu a incorporação em julho de 1999.

Em relação ao retroativo (período de janeiro de 1993 – momento da concessão 
do reajuste – a julho de 1998 – momento da incorporação do reajuste), o Governo 
realizou pagamento em 14 parcelas, durante sete anos; pagamento dos meses 
de maio e dezembro durante os anos de 1999 a 2005.     

Foi necessário fazer opção à época. Por isso, administrativamente não se paga 
mais de maneira alguma. Na justiça há jurisprudência que diz que para pensionista 
não existe possibilidade de pagamento tendo em vista a necessidade de opção 
do servidor.

A única solicitação possível (3,17% e 28,86%) a se fazer é de declaração simples.

Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.
•	 Requerimento feito por formulário Registro de Atendimento (RA), 

disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>COAPE.

Pessoa Responsável: 

•	 Servidores ativos: Sergio – 2422
•	 Inativos: Edvaldo  – 2234.

Prazo: 30 dias.
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17.3 Declaração de 13º Salário

Informa valor a ser pago de 13º salário (para primeira parcela até junho e para 
segunda parcela ou valor total até dezembro). Geralmente, utilizada para 
adiantamento de 13º em bancos.

Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário Requerimento Administrativo (RA) 
disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP.

Prazo: 5 dias.

17.4 Declaração de Férias

Declara o direito de levar consigo período aquisitivo de férias não gozadas e/
ou não indenizadas pelo ingresso em novo cargo público inacumulável na  
esfera federal.

Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário Registro de Atendimento (RA) disponível 
na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP (execução).

Prazo: 5 dias.
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17.5 Declaração de que não Responde 
Processo Administrativo Disciplinar

Destina-se fazer prova de que o servidor não está respondendo a Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD). Declaração exigida para posse em outro cargo 
público nas esferas federal, estadual ou municipal. 

Servidor que responde a PAD está sujeito a medidas restritivas com fundamento 
no art. 172 da Lei n.° 8.112/1990: 

O pedido é protocolado no SEAP e encaminhado à Corregedoria-Geral do 
Ministério da Saúde, por e-mail, que enviará resposta ao SEAP no prazo de 15 dias.  

No mesmo viés, também é protocolado no SEAP, a Declaração de que não 
respondeu a Processo Administrativo Disciplinar, nem foi demitido a bem 
do serviço público, nem cassada a aposentadoria, neste caso, a declaração  
destina-se a servidores que já não fazem parte do quadro efetivo do MINISTÉRIO 
DA SAÚDE.

O pedido será encaminhado à COAPE, por ser a Coordenação responsável por 
buscar nos assentamentos funcionais do servidor a resposta a ser dada.

Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário Registro de Atendimento (RA) disponível 
na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP>CORREG> (às vezes) COAPE.

Prazo: 15 dias.
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17.6 Declaração Funcional

Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011; art. 5º, XXXIV, a e b da Constituição 
Federal: Neste documento, estarão incluídos os dados do servidor, o ano de 
admissão, o cargo, a lotação e a carga horária de trabalho. 

Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.
•	 Requerimento feito por formulário Registro de Atendimento (RA) 

disponível na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP (execução).

Prazo: 5 dias.

17.7 Declaração de Atribuição de Cargo

Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011; art. 5º, XXXIV, a e b da Constituição 
Federal: A declaração consiste na descrição das características da carreira 
profissional do servidor na Instituição e suas respectivas atribuições. Estas 
atribuições estão em conformidade com o edital, lei de instituição do cargo/
carreira ou outro ato normativo. Neste documento constarão os dados funcionais 
como cargo, lotação, data de admissão e carga horária.

Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário Registro de Atendimento (RA) disponível 
na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP (execução).

Prazo: 5 dias.
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17.8 Declaração de Período de Licença-Prêmio

Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011; art. 5º, XXXIV, a e b da Constituição 
Federal: Essa declaração tem como objetivo informar ao solicitante quantas 
licenças-prêmio já foram gozadas e quanto tempo de licença-prêmio ele tem 
ainda para usufruir. 

É o benefício estatutário que o servidor faz jus a três meses de licença a cada 
cinco anos de efetivo exercício e ininterrupto, sem prejuízo da remuneração. 

Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário Registro de Atendimento (RA) disponível 
na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Essas informações também podem ser conseguidas pelo comando >CACOLPAHT 
no SIAPE HOD, geralmente os servidores se contentam com as informações do 
sistema e não solicitam a declaração.

Fluxo: SEAP> COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: 15 dias 17.9 Declaração de Valores de Pensão Alimentícia

Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011; art. 5º, XXXIV, a e b da Constituição 
Federal: Esta declaração dá ciência ao solicitante informações tais como:  quem 
recebe a pensão  alimentícia, o valor da respectiva pensão e a porcentagem que 
corresponde na remuneração bruta do servidor instituidor.

Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.
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Requerimento feito por formulário Registro de Atendimento (RA) disponível 
na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Essa declaração é muito utilizada para comprovação de renda dos pensionistas, 
tendo em vista que pensão alimentícia não gera contracheque.

Fluxo: SEAP (execução).

Prazo: 5 dias.

17.10 Declaração de Carga Horária

Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011; art. 5º, XXXIV, a e b da Constituição 
Federal: Esta declaração dá ciência ao servidor da carga horária de trabalho no 
desempenho de suas atribuições do cargo proposto. Esta carga horária está 
em conformidade com o edital, lei de instituição do cargo/carreira ou outro  
ato normativo.

Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário Registro de Atendimento (RA) disponível 
na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP (execução).

Prazo: 5 dias.

17.11 Declaração de Dependentes

Apenas para informar dependentes cadastrados no Siape, geralmente usado 
para descontos em faculdade conveniadas e para inventários.
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Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário Registro de Atendimento (RA) disponível 
na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP (execução).

Prazo: 5 dias.

17.12 Declaração de Valor Atualizado de PSS

Para servidores afastados sem remuneração que continuam a contribuir com 
PSS (Plano de Seguridade Social) para não interromper o vínculo (contar tempo 
de contribuição).

Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário Registro de Atendimento (RA) disponível 
na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP> COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Wemersona – 2498.

Prazo: 30 dias.

17.13 Cópia e Segunda Via de Documentos/Processos

Solicitar por Registro de Atendimento (RA) e quando estiver pronto o setor 
entrará em contato com o solicitante.

Fluxo: SEAP (execução).

Prazo: 5 dias.
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17.14 Solicitar Informações à COLEP

Quando há necessidade de esclarecimentos referente à legislação, solicitar por 
Requerimento Diverso (RD).

Fluxo: SEAP (execução).

Prazo: 30 dias.

17.15 Declaração de Índice Salarial

Informa reajustes do período solicitado. Geralmente, utilizada para financiamento 
de imóveis, para possíveis reduções do valor da parcela.

Lista de documentos:

•	 Apresentação da Cédula de Identidade.

Requerimento feito por formulário Registro de Atendimento (RA) disponível 
na pasta SEAP.

Fluxo: SEAP> COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Wemersona  – 2498.

Prazo: 30 dias.



FUNPRESP 
(PREVIDÊNCIA PRIVADA)

18
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Decreto n.º 7.808, de 20 de setembro de 2012: Previdência complementar para 
servidores públicos federais. Cada poder tem a sua Funpresp, no nosso caso 
Funpresp/EXE. 

A partir de 4 de fevereiro de 2013 o regime de previdência dos servidores mudou, 
caso queiram receber a aposentadoria integralmente, aqueles que ultrapassem 
o teto da previdência (R$ 5.189,82) tem de contribuir complementarmente. Por 
isso, a Funpresp foi criada. Um fundo que cobra 7% da arrecadação como taxa de 
administração, os outros 93% são depositados na conta do servidor.

Lista de documento para servidores ‘ativo normal’ (aqueles que se encaixam no 
Decreto citado anteriormente).

•	 Devem preencher o requerimento pelo Siape

 – Para os que entraram entre fevereiro/2013 e novembro/2015 
devem entregar duas vias no SEAP.

 – Os que entraram depois de novembro/2015 é tudo pelo sistema.

•	 Cancelamentos são feitos diretamente com a Funpresp.

OBSERVAÇÃO:

A homologação é feita na execução.

Fluxo: SEAP>SEVAD>FUNPRESP

Prazo: até 5 dias após o fechamento da folha.



CDAM
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É um Certificado de Direito à Assistência Médica (CDAM) oriundo de Acordos 
Internacionais da Previdência Social, em que garante ao brasileiro igualdade 
do atendimento médico no território dos países acordantes (atualmente: Cabo 
Verde, Itália e Portugal). O Decreto n.º 7.999 de 8, e maio de 2013 – prevê a exclusão 
da obrigatoriedade de vínculo com o INSS quando o destino for Portugal. (Para 
alguns países a prestação de serviços de saúde é condicionada à contribuição 
para previdência).

Valor: é gratuita a emissão do certificado.

Lista de documentos para Cabo Verde e Itália:

•	 Cópia da Cédula de Identidade e CPF.
•	 Passaporte válido. 
•	 Comprovante de residência brasileiro. 
•	 Comprovação de vínculo com o INSS.

Lista de documentos para Portugal:

•	 Cópia da Cédula de Identidade e CPF.
•	 Passaporte válido.
•	 Comprovante de residência brasileiro.

Requerimento feito por formulário preenchido no site:  
<sna.saude.gov.br/cdam> 

OBSERVAÇÃO:

Para estrangeiros, independentemente do destino, faz-se necessária a 
contribuição para o INSS.

Fluxo: SEAP (tem de ser assinado pela  chefia).

Pessoa Responsável: 

•	 Natália – 2711.

Prazo: 3 dias úteis, mas é IMEDIATO, se houver quem assine.



ANISTIADOS
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Servidores que à época da Constituição (88), não haviam completado cinco anos 
de serviço público não foram considerados estáveis. Em 1990, por cortes em 
orçamento alguns destes servidores foram demitidos. E desses demitidos, alguns 
retornaram por volta de 1994, beneficiados pela Lei n.º 8.878/1994, continuando 
como não estáveis. Esses servidores têm geralmente matrícula iniciada por 109. 
Desde o retorno existem várias discussões, inclusive judiciais, acerca da situação 
funcional desses servidores quanto à estabilidade.



PONTO ELETRÔNICO –  
SIREF 

21
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Portaria MS n.º 587, de 20 de maio de 2015: O ponto do servidor do MS dá-se 
por meio eletrônico, pelo uso da biometria e as regras foram estabelecidas pela 
Portaria citada anteriormente.

21.1 Cadastro Siref

O cadastro no sistema dá-se automaticamente após a inserção no sistema Siape, 
faltando apenas coletar a biometria. A biometria será coletada (no SEAP, na 
GERID) após o servidor receber e-mail convocando-o. Todos os servidores devem 
registrar seu ponto, exceto os DAS 4 para cima ou equivalente.

21.2 Acesso ao Sistema

O acesso é feito pelo PORTAL SIGESP (http://sigesp.saude.gov.br/portal#/login), 
servidor não cadastrado deve clicar no link “Ainda não está cadastrado?” para 
solicitar acesso.

21.3 Requerimentos Referente ao Sistema

•	 Afastamentos como: licença-paternidade, gala, nojo e doação de 
sangue, deve-se encaminhar o comprovante para <ocorrencias.df@
saude.gov.br>. 

•	 Lotação errada: verificar primeiro a lotação no Siape, caso esteja errada 
também, informar que a alteração só é feita a partir de memorando 
encaminhado à COAPE. 

•	 Afastamento médico: aguardar prazo de até 10 dias após registro na 
perícia para entrar no sistema.

•	 Atestado de comparecimento: abona metade da carga horaria/diária e 
deve ser anexado ao sistema pelo próprio servidor.

•	 Biometria: problemas com a leitura da digital devem ser agendados 
nova coleta pelo ramal 2251.
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•	 Batidas que não entram: o sistema migra as batidas quatro vezes ao 
dia, às 6h, 9h, 15h e 21h, por isso batidas ocorridas após esses horários 
só entrarão na próxima “rodada”. Caso a batida não entre em até três 
dias, deve-se justificar informando que o sistema não migrou. Se isso 
for recorrente, verificar se há problemas com a biometria.

•	 Justificativas que não entram: as justificativas precisam ser aceitas pela 
chefia para que possam ser visualizadas na folha.

•	 Viagem a serviço: procedimento padrão: após encerrar a viagem no 
SCP, o sistema migra automaticamente as informações para o Siref. Caso 
isso não ocorra em um prazo de uma semana após o encerramento,  
deve-se: encaminhar os comprovantes da viagem para o e-mail 
<ocorrencias.df@saude.gov.br>.

 – Como lançar horas de viagem e horas extras em viagem:

1) Escolher um final de semana ou feriados após a viagem.
2) Colocar o código: 99206 – Horas de Viagem a Serviço – fim de 

semana/Feriado, não pode ser lançado em dia de semana.
3) Incluir as horas correspondentes à duração do voo (a que vier 

informada no bilhete) acrescida de 2h para voos domésticos e 
3h para internacional. Ou as correspondentes às horas extras 
(aquilo que ultrapassar às 8h/diárias obrigatórias), lembrando 
que só é permitido 2h além da carga contratual;

4) É necessário descrever detalhadamente no campo justificativa 
ao que as horas incluídas faz referência (hora de voo ou extra).

5) Para hora de voo anexar bilhete, e para hora extra anexar 
relatório comprobatório. 

6) Obs.: em dias de semana só serão consideradas horas extras 
aquilo que ultrapassar 8h e em fins de semana toda hora é extra 
(se ultrapassar 6h59, deve-se obrigatoriamente inserir ‘hora de 
almoço’ sendo o máximo permitido 10h/dia).

7) Ao final tudo deve ser aprovado pela chefia para ter validade.
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•	 Todos que não se adequem aos citados anteriormente: abrir 
requerimento solicitando. 

1) Afastamento Comissão de Inquérito.
2) Afastamento integrar Comissão de Inquérito.
3) Afastamento Júri.
4) Congresso, conferências, cursos e similares.
5) Alistar como eleitor (pelo período comprovadamente 

necessário, até 2 dias).
6) Casamento.
7) Deslocamento nova sede – trânsito.
8) Doar sangue (1 dia).
9) Folga TRE.
10) Greve.
11) Comparecimento justiça.
12) Licença pai adotivo.
13) Licença-paternidade.
14) Licença-nojo.
15) Afastamento participação em Processo de Liquidação de  

Outro órgão.



DESLIGAMENTO/
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22.1 Exoneração de Servidor Efetivo

É o desligamento de um cargo, em Direito público brasileiro, é a eliminação 
do exercício de um cargo técnico ou administrativo promovido por nomeação 
ou designação; a exoneração pode ser voluntária ou por recomendação da 
autoridade. Art. 34 da Lei n.º 8.112/1990. A exoneração a pedido tem de ser 
solicitada no SEAP conforme segue.

Valor: após a exoneração é feito um acerto financeiro, ao final o servidor pode 
ter a receber ou a pagar.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Contracheque. 
•	 Cópia da Folha de Ponto (assinada pela chefia).
•	 Devolução do crachá e carteira funcional.
•	 Nada Consta da Biblioteca.

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Preencher Requerimento Diverso (RD) solicitando exoneração ou dispensa de 
DAS/GSISTE ou função, se for o caso.

Fluxo: SEAP> COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: 30 dias.
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22.2 Vacância para Posse em Cargo Inacumulável

Forma de desligamento do cargo público efetivo, o qual é declarado vago em 
virtude de posse em outro cargo inacumulável na mesma esfera administrativa, 
sem que haja interrupção do tempo de serviço público, e mantida a relação 
jurídica estabelecida entre o interessado e a União. Art. 33 da Lei n.º 8.112/1990.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade.
•	 Contracheque. 
•	 Cópia da Folha de Ponto (assinada pela chefia).
•	 Devolução do crachá e da carteira funcional. 
•	 Nada Consta da Biblioteca.
•	 Portaria de nomeação no DOU.

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Preencher Requerimento Diverso (RD) solicitando exoneração ou dispensa de 
DAS/GSISTE ou função, se for o caso.

Fluxo: SEAP> COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Sergio – 2422.

Prazo: 30 dias.

22.3 Rescisão de Contrato Temporário da União

Significa encerramento, anulação ou cancelamento do contrato por algum 
motivo específico. Lei n.º 8.745/1993 
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Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade. 
•	 Contracheque.
•	 Cópia da Folha de Ponto (assinada pela chefia).
•	 Devolução do crachá e da carteira funcional.
•	 Nada Consta da Biblioteca.
•	 Dispensa ou comprovante de cumprimento de aviso prévio.

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.

OBSERVAÇÃO:

Preencher Requerimento Diverso (RD) solicitando exoneração ou dispensa de 
DAS/GSISTE ou função, se for o caso.

Fluxo: SEAP> COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Juliana Leão – 2495.

Prazo: 30 dias.

22.4 Certidão de Tempo de Contribuição

É um documento exclusivo para servidores públicos efetivos que efetuam 
recolhimentos previdenciários para Regime Próprio de Previdência Social. A 
certidão permite ao servidor público utilizar o seu tempo de contribuição ao 
INSS para obtenção de benefícios junto ao órgão onde ele atualmente trabalha. 
Documento em que se certifica alguma coisa. Indispensável para averbação de 
tempo de contribuição para o servidor e também para o ex-servidor. Portaria n.º 
154, de 15 de maio de 2008.

Lista de documentos:

•	 Cópia da Cédula de Identidade (autenticada).

Requerimento feito por modelo específico disponível na pasta SEAP.
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OBSERVAÇÃO:

Preencher Requerimento Diverso (RD) solicitando exoneração ou dispensa de 
DAS/GSISTE ou função, se for o caso.

Fluxo: SEAP> COAPE.

Pessoa responsável: 

•	 Paulo – 3393.

Prazo: 45 dias.





ANEXOS
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Anexo A – Manual do CDAM – SNA 

Este manual tem o objetivo de dirimir as dúvidas pertinentes ao sistema de 
emissão do CDAM. Será apresentado tela por tela de todo o processo de emissão 
do certificado, até a sua impressão, bem como renovação de CDAM ainda vigente.

Tela 1:

Após acessar o site <sna.saude.gov.br/cdam> efetuar o login. 
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Tela 2:

Página inicial do CDAM com todas as informações pertinentes e acessos 
exclusivos de geração do certificado.

Tela 3:

Para gerar um novo CDAM é necessário clicar na palavra INCLUSÃO.

Para atualizar as informações de um CDAM já existente e incluir dependentes, 
basta clicar em MANUTENÇÃO/DEPENDENTES. 

Para emitir um CDAM ou renovar clique em EMISSÃO/RENOVAÇÃO.
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Para verificar quem fez um determinado CDAM e reimprimir um CDAM já 
existente basta clicar em MANUTENÇÃO/REIMPRESSÃO.

Para emitir/verificar relatórios do sistema, como, por exemplo, visualizar quantos 
CDAMs foram emitidos na sua UF e quantitativo de CDAMs emitidos para cada 
país, basta clicar em EMITIDOS UF ou EMITIDOS PAÍS.

O campo Decreto n.º 3.048/1999 é o Decreto da Previdência Social que rege os 
acordos.

OBSERVAÇÃO:

As demais opções não estão atualizadas. Sendo assim, devemos desconsiderá-las. 
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Tela 4:

Está tela aparece quando clicado em INCLUSÃO. O preenchimento desse campo 
é feito pelo CPF do titular do CDAM. Esse é o número de identificação. Após 
colocar o número do CPF, clique em VALIDAR. 

Tela 5:

Nesta tela todos os dados deverão ser preenchidos e não apenas os itens que 
contêm o campo definido como obrigatório. 

Os campos NOME e SOBRENOME deverão ser preenchidos de acordo com o 
passaporte.

O campo CIDADE deve ser preenchido sem acento, após, deverá clicar no 
PESQUISAR e selecionar a cidade. 
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O campo EXPEDIÇÃO da identidade deverá ser preenchido apenas quando tiver 
a data de expedição do RG. Caso o documento entregue não seja o RG, o campo 
não deverá ser preenchido.

O campo CTPS/BEM/INSC deve ser preenchido de acordo com o documento 
que o titular apresentar e de acordo com o país de destino. Assim, se o destino 
for Portugal o campo deverá ser preenchido com o seguinte termo “Decreto n.º 
7.999 de 8/5/2013”. Esse Decreto exclui Portugal da obrigatoriedade de vínculo 
com o INSS. 

Se o destino for Itália ou Cabo Verde, a vinculação com o INSS é obrigatória, 
devendo o titular apresentar documentos que comprovem este vínculo. Se for 
Carteira de Trabalho, os campos EXPEDIÇÃO, PROFISSÃO, SÉRIE, UF E EMPRESA 
também deverão ser preenchidos. 

Se for algum benefício ou inscrição no INSS, o campo PROFISSÃO deverá ser 
preenchido. 

Após tudo preenchido, clique em INCLUIR. 
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Tela 6:

Esta tela aparecerá quando clicado em MANUTENÇÃO/DEPENDENTE.

Coloque novamente o número de identificação (CPF) e clique em “pesquisar”.  
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Tela 7:

Esta tela aparecerá quando clicado no campo PESQUISAR.

Nesta tela é permitida alteração de dados já cadastrados, basta clicar no número 
de identificação.

Permite também que haja a inclusão de dependentes. Bastando clicar na palavra 
MANUTENÇÃO abaixo do dependente. 
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Tela 7.1:

Ao clicar no CPF o sistema retorna para a tela do preenchimento dos dados 
do titular, permitindo assim que haja alterações, bem como atualizações de 
dados, como, por exemplo, passaporte, endereço e vínculo com o INSS. Após a 
atualização dos dados, basta clicar em ALTERAR ou CANCELAR. 

OBSERVAÇÃO:

A opção EXCLUIR não deve ser usada.
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Tela 7.2:

Esta tela é apresentada quando clicado em MANUTENÇÃO abaixo da palavra 
dependentes. Aqui, é possível incluir dependentes do tipo cônjuge, filho/enteado 
e dependente incapaz. O grau de parentesco do tipo OUTROS não aparece 
na impressão do CDAM, visto um problema no próprio sistema. Sendo assim, 
apenas os parentescos citados anteriormente são permitidos. Após preencher 
todos os campos, basta clicar em INCLUIR. 
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Tela 7.3:

Caso os dados dos dependentes cadastrados necessitem de alteração, basta 
clicar no número azul ao lado do nome do dependente. Basta fazer a alteração e 
clicar em ALTERAR. 

OBSERVAÇÃO:

O sistema permite a inclusão de dependentes maiores de 21 anos e com o grau 
de parentesco do tipo OUTROS, porém na hora de emitir o certificado para 
imprimir, esses dependentes não serão inclusos. 
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Tela 8: 

Esta tela aparecerá quando clicado na opção EMISSÃO/RENOVAÇÃO, clique no 
número de identificação do titular. 
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Tela 8.1: 

Aparecerá a tela abaixo. Neste momento, escolhe-se o país de destino e clique 
em emitir. Caso queira imprimir apenas o titular, sem o dependente, basta 
desmarcar a opção do dependente. 
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Tela 9:

Após emitir, deverá clicar em MANUTENÇÃO/REIMPRESSÃO, aparecerá a tela 
abaixo. Clique no número de identificação do titular.
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Tela 9.1:

Em seguida, aparecerão todos os CDAMs já solicitados pelo titular. Basta escolher 
qual quer imprimir, tendo como base o ano atual. 
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Tela 9.2:

Ao clicar no número do CDAM que deseja imprimir, aparecerá a tela abaixo. Basta 
clicar no botão EMITIR. 

O arquivo do CDAM será gerado para impressão. 
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Renovação de CDAM ainda vigente

Quando há um CDAM que ainda não venceu, o sistema não permite que outro 
seja emitido. Apenas permite que seja impresso, ficando com a mesma data. 
Assim, para a emissão de um novo CDAM é necessário “inutilizar” o certificado já 
existente e emitir um novo.

Passo a passo:

Tela 1:

Escolha a opção MANUTENÇÃO/REIMPRESSÃO e procure pelo CDAM vigente. 
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Tela 2:

Ao achar, clique no CDAM vigente.
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Tela 3:

É nesta tela que “inutilizaremos” o CDAM ainda vigente para que possamos 
imprimir um novo. 

Procedimento: alterar a data de fim do CDAM, colocando a data do dia anterior 
à emissão do atual. Depois é só clicar em EMITIR. Assim, o CDAM que estava 
vigente, agora está vencido, permitindo que um novo seja emitido.

Basta seguir o passo inicial de emissão do CDAM. 

Conferir os dados, se ainda são os mesmos, principalmente o passaporte e o 
endereço, pois são dados que sempre alteram.
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Anexo B – Manual de Procedimentos –  
Posse e Indenizações

Posse (art. 7o, da Lei n.º 8.112/1990):

O SEAP, entre suas competências, é responsável pelas posses dos servidores 
em cargo efetivo e em comissão do Ministério da Saúde no Distrito Federal, 
bem como por receber e dar prosseguimento aos processos de indenizações 
preconizadas nos artigos 53 a 57, e 60-A a 60-E, da Lei n.º 8.112/1990, e no 
Decreto n.º 4.004/2001.

Quando se trata de cargo em comissão, as nomeações são acompanhadas 
diariamente no Diário Oficial da União (DOU), e é estabelecida a seguinte rotina:

1. Leitura do Diário Oficial da União (DOU) em <http://www.
imprensanacional.gov.br> para acompanhar as portarias de nomeações 
pela Casa Civil (DAS e FCPE 5, 6, NES- 7 e ministro de Estado da Saúde) 
e nomeações pelo Gabinete do ministro da Saúde.

2. Preencher planilha no Excel (Controle nomeações DAS e FCPE).
3. Criar uma pasta com o nome do servidor no respectivo destino (CAP => 

DIATE => Posses e Indenizações => Posse => DAS ou FCPE => Nomeados 
=> Ano Atual => Letra inicial do nome do servidor nomeado).

4. Salvar cópia da Portaria de Nomeação na pasta do servidor.
5. Preencher o Termo de Posse, quando for o caso, e salvar na pasta do 

servidor.
6. Enviar e-mail informando sobre a nomeação e os procedimentos para 

posse, anexar os formulários necessários para a posse, e preencher a 
coluna “AVISADO” na planilha indicada anteriormente.

7. Conferir a documentação apresentada pelo servidor(a), aferindo com o 
original, e entregar o Termo de Posse para assinatura.
7.1 Preencher a coluna “POSSE” da referida planilha. 
7.2 Encaminhar o Termo de Posse à CGESP para assinatura do(a) 

Coordenador(a)-Geral de Gestão de Pessoas.
7.3 Ao retornar assinado, digitalizar o Termo de Posse e salvar na  

pasta do servidor.
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7.4 Digitalizar também os documentos pessoais para resguardar no 
momento de autenticação no SEI, nos casos de requerimentos 
de indenizações, visto que são as secretárias que entregam a 
documentação no SEAP e não trazem o original para a realização 
da conferência. A COAPE exige a autenticação no SEI dos processos 
de indenizações.

8. Seguir o Passo a Passo – SEI => PASSO A PASSO - SEI.docx.
9. Enviar à COAPE para inclusão no sistema Siape.

Quando a posse é em cargo efetivo, a COAPE (Coordenação responsável pelas 
nomeações) envia para a COSAP a relação dos candidatos que serão nomeados, 
com os dados pessoais. A partir de então, o SEAP acompanha as nomeações  
no DOU.

1. Acompanhar as nomeações no DOU (Portarias da CGESP).
2. Preencher planilha no Excel (criar planilha para cada Concurso).
3. Criar uma pasta com o nome do concurso e ano no seguinte destino 

(CAP => DIATE => Posses e Indenizações => Posse => EFETIVO ou CTU 
3.1 Criar Subpastas – Portarias de Nomeação e Termos de Posse.

4. Enviar e-mail aos candidatos informando sobre a nomeação e 
os procedimentos para posse, anexar os formulários necessários 
para a posse, e preencher a coluna “AVISADO” na planilha referida 
anteriormente.

5. Conferir a documentação apresentada pelo servidor(a), aferindo com o 
original, e entregar o Termo de Posse para assinatura.
5.1 Preencher a coluna “POSSE” “Data da Posse” e “Data do Exercício” da 

referida planilha. 

5.2 Encaminhar o Termo de Posse à CGESP para assinatura do(a) 
Coordenador(a)-Geral de Gestão de Pessoas.

5.3 Ao retornar assinado, digitalizar o Termo de Posse e salvar na pasta 
Termos de Posse.
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6. Registrar no sistema SEI o Formulário de Dados Pessoais e a Declaração 
de Não Opção ao Plano de Benefícios EXECPREV. 

7. Seguir o Passo a Passo – SEI => PASSO A PASSO - SEI.docx.
8. Enviar à COAPE para que o servidor seja incluído no sistema Siape.

Indenizações 

Indenização de Ajuda de Custo (Orientação Normativa n.º 3, de 15, de fevereiro 
de 2013, da Secretaria de Gestão Pública, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; art. 53 da Lei n.º 8.112/1990)

A ajuda de custo será concedida ao servidor público regido pela Lei n.º 8.112, de 
1990, que, no interesse da administração, passar a ter exercício em nova sede, 
com mudança de domicílio, em caráter permanente, de modo a compensar as 
despesas de instalação.

O servidor tem direito á indenização de ajuda de custo nas seguintes hipóteses:

•	 Redistribuição. 
•	 Removido ex officio.
•	 Nomeado para cargo em comissão ou função de confiança.
•	 Exoneração ex officio de cargo em comissão ou função de confiança 

cuja nomeação tenha exigido o seu deslocamento inicial, ainda que o 
novo deslocamento seja para localidade distinta da de origem.

•	 Requisição.

Desta forma, as despesas de transporte do servidor e de sua família, 
compreendendo passagem, bagagem e mobiliário, serão custeadas diretamente 
pela administração. 

Os requerimentos de indenização de Ajuda de Custo e de Passagem; e Transporte 
de Móveis e Bagagens do servidor e seus dependentes são entregues diretamente 
no SEAP. 

1. Após a publicação em meio oficial do ato que fundamenta o 
deslocamento do servidor, este entrará em contato com o SEAP para 
obter esclarecimentos sobre as indenizações.
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2. O SEAP disponibiliza os formulários para que o servidor preencha e 
anexe a documentação necessária.

3. Conferir a documentação apresentada pelo servidor(a), aferindo com o 
original, para autenticação no SEI.

4. Seguir o Passo a Passo – SEI => PASSO A PASSO - SEI.docx.
5. Incluir os dados do respectivo requerimento na planilha “Controle 

Indenizações” na devida aba (Ajuda de Custo e de Passagem; Transporte 
de Móveis e Bagagem; Auxílio-Moradia), para acompanhamento.

6. Arquivar o requerimento físico no arquivo setorial (armário), conforme 
tabela de temporalidade.

Ao se tratar de Transporte de Bagagem e Mobiliário, o processo deverá ser 
enviado à CGAL, e se tratar de Indenização de Ajuda de Custo e de Passagem, 
este deverá ser enviado à COAPE para as devidas providências.

Auxílio-Moradia (art. 60-A, 60-B, 60-D, 60-E da Lei n.º 8.112/1990; Decreto n.º 
4.004, de 3/12/2001):

O auxílio-moradia é uma indenização devida ao servidor que, no interesse da 
Administração, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, 
em caráter permanente, para assumir um cargo em comissão de DAS 4, 5 ou 6, 
ou Função Comissionada do Poder Executivo FCPE 4, 5 ou 6, cargo de Natureza 
Especial e cargo de Ministro de Estado.

O valor do auxílio-moradia corresponde em até 25% da remuneração do cargo 
em comissão, segundo o artigo 60-D da Lei n.º 8.112/1990. 

O Requerimento de Auxílio-Moradia é entregue no SEAP, com a  
documentação necessária.

1. Após a publicação em meio oficial do ato que fundamenta o 
deslocamento do servidor, este entrará em contato com o SEAP para 
obter esclarecimentos sobre as indenizações.

2. O SEAP disponibiliza os formulários para que o servidor preencha e 
anexe a documentação necessária.

3. Conferir a documentação apresentada pelo servidor(a), aferindo com o 
original, para autenticação no SEI.
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4. Seguir o Passo a Passo – SEI => PASSO A PASSO - SEI.docx.
5. Incluir os dados do respectivo requerimento na planilha “Controle 

Indenizações” na devida aba (Ajuda de Custo e de Passagem; Transporte 
de Móveis e Bagagem; Auxílio-Moradia), para acompanhamento.

6. Arquivar o requerimento físico no arquivo setorial (armário), conforme 
tabela de temporalidade.

Nos casos de indenização por motivo de nomeação, os formulários são  
encaminhados por e-mail com os formulários para posse.

Modelos de e-mail: Servidores com vínculo
1. Assunto: Formulários – Designação FCPE – Ministério de Saúde

Boa tarde, Sr. Nome do Servidor,

Informamos que, em virtude de sua designação para exercer a Função 
Comissionada do Poder Executivo – FCPE XXX.X, de Nome da Função descrita 
na Portaria, e órgão subordinado, do Ministério da Saúde, publicada no Diário 
Oficial da União em XX/XX/XXXX, conforme Portaria GM/MS ou CC nº X.XXX, de 
XX/XX/XXXX, é necessário seu comparecimento ao Serviço de Atendimento de 
Pessoas (SEAP), localizado na sala A, Térreo, Ed. Anexo B, no horário de 8h30 as 
11h30 e das 14h às 17h, para assumir a função.

Ressaltamos que o cadastro da função no sistema Siape apenas será 
realizado após o preenchimento e assinatura do formulário de dados funcionais 
e termo de opção de cargo em comissão que seguem anexos. O formulário 
de alteração de dados pessoais somente deverá ser preenchido se houver 
atualização a ser realizada no sistema Siape, e para isso deverá apresentar a 
documentação que comprove a alteração indicada.

Seguimos à disposição.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento de Pessoas – SEAP/COSAP/CGESP/SAA/SE/MS
Ministério da Saúde
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Esplanada dos Ministérios, bloco G, Ed. Anexo B, térreo, sala A
CEP: 70058-900 – Brasília/DF
Contato: (61) 3315-3882 / 2612

2. Assunto: Documentação para posse – Cargo DAS – Ministério da Saúde

Boa tarde, Sr. Nome do Servidor,

Informamos que, em virtude de sua nomeação para o cargo de Nome 
do cargo descrito na Portaria, código DAS XXX.X, do(a)  órgão subordinado, do 
Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União em XX/XX/XXXX, 
conforme Portaria GM/MS ou CC nº X.XXX, de XX/XX/XXXX, é necessário seu 
comparecimento ao Serviço de Atendimento de Pessoas  (SEAP), localizado na 
sala A, Térreo, Ed. Anexo B, no horário de 8h30 as 11h30 e das 14h às 17h, para 
tomar posse, apresentando os formulários anexos devidamente preenchidos, e 
se for o caso de atualizar dados pessoais, trazer a documentação que comprove 
a alteração indicada. Ressalto que somente será necessário o preenchimento do 
formulário de alteração de dados pessoais, se houver alteração a ser atualizada 
no sistema Siape.

Seguimos à disposição.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento de Pessoas – SEAP/COSAP/CGESP/SAA/SE/MS
Ministério da Saúde
Esplanada dos Ministérios, bloco G, Ed. Anexo B, térreo, sala A
CEP: 70058-900 – Brasília/DF
Contato: (61) 3315-3882 / 2612
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Modelos de e-mail: Servidores SEM vínculo
3. Assunto: Formulários – Designação FCPE – Ministério de Saúde

Boa tarde, Sr. Nome do Servidor,

Informamos que, em virtude de sua designação para exercer a Função 
Comissionada do Poder Executivo – FCPE XXX.X, de Nome da Função descrita 
na Portaria, e órgão subordinado, do Ministério da Saúde, publicada no Diário 
Oficial da União em XX/XX/XXXX, conforme Portaria GM/MS ou CC nº X.XXX, de 
XX/XX/XXXX, é necessário seu comparecimento ao Serviço de Atendimento de 
Pessoas (SEAP), localizado na sala A, Térreo, Ed. Anexo B, no horário de 8h30 as 
11h30 e das 14h, para assumir a função.

Ressaltamos que o cadastro da função no sistema Siape apenas será 
realizado após a apresentação da documentação constante na relação anexa e 
dos formulários anexos devidamente preenchidos.

Vale lembrar que se em virtude da sua designação tiver que se deslocar de 
outra localidade (estado) para assumir o cargo, ainda fará jus às indenizações de 
Ajuda de Custo e Passagens (devendo ser emitidas pelo gabinete da Secretaria 
a qual o cargo está subordinado); Transporte de Bagagem e Mobiliário; e 
auxílio-moradia (nos casos de FCPE 4, 5 ou 6). Destacamos que a documentação 
exigida para solicitar as indenizações está relacionada em cada formulário de 
requerimento. 

Seguimos à disposição.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento de Pessoas – SEAP/COSAP/CGESP/SAA/SE/MS
Ministério da Saúde
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Ed. Anexo B, térreo, sala A
CEP: 70058-900 – Brasília/DF
Contato: (61) 3315-3882 / 2612
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4. Assunto: Documentação para posse – Cargo DAS – Ministério da Saúde

Boa tarde, Sr. Nome do Servidor,

Informamos que, em virtude de sua nomeação para o cargo de Nome 
do cargo descrito na Portaria, código DAS XXX.X, do(a)  órgão subordinado, do 
Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União em XX/XX/XXXX, 
conforme Portaria GM/MS ou CC nº X.XXX, de XX/XX/XXXX, é necessário seu 
comparecimento ao Serviço de Atendimento de Pessoas  (SEAP), localizado na 
sala A, Térreo, Ed. Anexo B, no horário de 8h30 as 11h30 e das 14h às 17h, para 
tomar posse apresentando a documentação constante na relação anexa e os 
formulários anexos devidamente preenchidos.

Vale lembrar que se em virtude da sua nomeação tiver que se deslocar de 
outra localidade (estado) para assumir o cargo, ainda fará jus às indenizações de 
Ajuda de Custo e Passagens (devendo ser emitidas pelo gabinete da Secretaria 
a qual o cargo está subordinado); Transporte de Bagagem e Mobiliário; e 
auxílio-moradia (nos casos de DAS 4, 5 ou 6). Destacamos que a documentação 
exigida para solicitar as indenizações está relacionada em cada formulário de 
requerimento. 

Seguimos à disposição.

Atenciosamente,

Serviço de Atendimento de Pessoas – SEAP/COSAP/CGESP/SAA/SE/MS
Ministério da Saúde
Esplanada dos Ministérios, bloco G, Ed. Anexo B, térreo, sala A
CEP: 70058-900 – Brasília/DF
Contato: (61) 3315-3882 / 2612
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Anexo C – FUNPRESP

DECRETO N.º 7.808, DE 20 DE SETEMBRO DE 2012; LEI N.º 12.618, DE 30 DE 
ABRIL DE 2012

A Funpresp é uma entidade fechada de previdência complementar vinculada 
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), com a finalidade 
de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário.

Os servidores públicos que tenham ingressado no serviço público federal (no 
Poder Executivo) após 4, de fevereiro de 2013, estão vinculados ao Regime de 
Previdência Complementar. Desta forma, a aposentadoria desses servidores está 
vinculada ao Teto do Regime Geral de Previdência (RGPS).

Assim, esses servidores irão contribuir para o Plano de Seguridade Social (PSS) 
com o percentual de 11% sobre a remuneração, tendo como limite o teto do 
Regime Geral de Previdência. Sobre o valor que ultrapassa o teto, eles poderão 
contribuir para a Previdência Complementar, administrada pela Funpresp, nos 
percentuais de 7,5%, 8,0% ou 8,5%. A contribuição é paritária, ou seja, o órgão 
patrocinador contribui com o mesmo valor que o servidor, na modalidade ativo 
normal, obedecendo ao limite da remuneração.

Os participantes do Plano são classificados em:

I – Participante Ativo Normal: o servidor público titular de cargo efetivo dos 
órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo 
Federal que aderir ao Plano e se encontrar nas seguintes situações: 

a) esteja submetido ao Teto do RGPS; e
b) possua Base de Contribuição superior ao Teto do RGPS

II – Participante Ativo Alternativo: o servidor público titular de cargo efetivo 
dos órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Poder 
Executivo Federal que aderir ao Plano e se encontrar em pelo menos uma das  
seguintes situações: 
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a) não esteja submetido ao Teto do RGPS; e 
b) possua Base de Contribuição igual ou inferior ao Teto do RGPS.

III – Participante Autopatrocinado: o Participante Ativo Normal ou o Participante 
Ativo Alternativo que optar pelo instituto do Autopatrocínio.

IV – Participante Vinculado: o Participante Ativo Normal ou o Participante Ativo 
Alternativo que optar pelo instituto do Benefício Proporcional Diferido, em razão 
da perda do vínculo funcional.

V – Participante Assistido: o Participante em gozo de benefício de prestação 
continuada.

Os servidores que entrarem no serviço público após 5 de novembro de 2015 
estão submetidos a inscrição automática na Funpresp, devendo confirmar a 
inscrição, o regime de tributação e o percentual de contribuição na “Sala do 
Participante” no site da Funpresp.

Anexo D – Ouvidorias

O SEAP responde também a três Ouvidorias (do SUS, do Servidor e o SIC) por 
intermédio do e-mail Ouvidorias CGESP.

Ouvidoria do Planejamento 

O E-OUV é um canal de comunicação  criado pelo Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão para dialogar com os cidadãos e usuários dos 
serviços públicos.  A Ouvidoria tem a função de fazer a gestão das manifestações, 
como sugestões, elogios, reclamações e denúncias, referentes aos temas de 
competência do Ministério do Planejamento, tais como: gestão de pessoas, 
imóveis da união, compras públicas, convênios, orçamento federal, concursos 
públicos, entre outros.
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As principais demandas recebidas são cadastro, remuneração/proventos, 
aposentadoria, solicitações diversas, gratificações, SIGEPE e condições de 
trabalho.

O fluxo de encaminhamento das demandas é: 

E-OUV    OUVIDORIAS CGESP    ÁREA RESPONSÁVEL

A Ouvidoria do SUS é um sistema informatizado, elaborado pelo Departamento 
de Ouvidoria-Geral do SUS (DOGES) e desenvolvido pelo Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS) para desburocratizar a comunicação entre as 
Ouvidorias em Saúde. O sistema permite a disseminação de informações, o 
registro e o encaminhamento das manifestações dos cidadãos. Possibilita ainda 
a troca de informações entre os órgãos responsáveis pela gestão do SUS, para 
adoção de providências cabíveis diante das manifestações recebidas. 

As mensagens recebidas por esta Ouvidoria são: elogio, informação, reclamação, 
solicitação, sugestão e denúncias, sendo predominantes as de solicitação, a 
informação e a de reclamação. 

As principais demandas recebidas são solicitações diversas (CDAM), concurso/
processo seletivo, normas e legislação de pessoal, remuneração e aposentadoria.

O fluxo de encaminhamento das demandas é:

OUVIDORIA-SUS    OUVIDORIAS CGESP    ÁREA RESPONSÁVEL 

E-SIC 

O Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) do Ministério da Saúde para 
atendimento à Lei de Acesso à Informação n.º 12.527/2011. A referida Lei foi 
regulamentada pelo Decreto n.º 7.724/2012. No Ministério da Saúde a aplicação 
da LAI é embasada pela Portaria GM nº 1.583/2012.

O SIC tem como objetivo atender e orientar o público quanto ao acesso à 
informação. Informar sobre tramitação de documentos nas unidades do 
Ministério da Saúde, receber e registar os pedidos de acesso à informação.
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As principais demandas recebidas são outros pedidos de informação (CDAM), 
cópias – Normas/legislação/diversos, contracheques e demais informações 
financeiras, concurso/processo seletivo, gratificações/adicionais/benefícios e 
portarias.

O fluxo de encaminhamento das demandas é: 

SECRETARIA-EXECUTIVA    OUVIDORIAS CGESP    ÁREA 
RESPONSÁVEL    OUVIDORIAS CGESP    SECRETARIA-EXECUTIVA 
E NACI. 

No E-SIC também são respondidos recursos de primeira e segunda instância.
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