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1. Apresentação

Este manual foi elaborado para orientar os servidores vinculados ao Regime Jurídico
Único (RJU) quanto aos seus direitos e deveres com relação à saúde. É um instrumento
que possibilita uma consulta rápida capaz de esclarecer as dúvidas, documentos e pro-
cedimentos que deverão ser adotados em caso de perícia em saúde e vigilância aos
ambientes e processos de trabalho. Fique atento às orientações com relação aos do-
cumentos que deverão ser apresentados, os trâmites adotados pela sua ins�tuição de
lotação com relação à marcação das perícias e a inclusão de dependentes para o be-
ne�cio de acompanhamento de pessoa da família. Tire suas dúvidas no setor de Re-
cursos Humanos do seu órgão; os contatos estão relacionados no final deste manual.

2. Objetivos

a) Divulgar a Polí�ca de Atenção à Saúde do Servidor em construção no país. 
b) Apresentar o projeto da Unidade SIASS CEFET MG para os servidores da Ins�tuição

e para os servidores dos órgãos par�cipes da unidade.
c) Esclarecer a respeito dos procedimentos para a perícia em saúde e para a vigilân-

cia aos ambientes e processos de trabalho.

3. O que é a PASS e o SIASS?

A Polí�ca de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal  (PASS)
está em processo de implantação no país há três anos e sustenta-se nos eixos da as-
sistência (saúde suplementar), perícia em saúde, promoção e vigilância aos ambien-
tes e processos de trabalho. O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor
Público Federal  (SIASS) é parte essencial dessa polí�ca.  Após sua implantação inte-
gral no país será possível a criação de uma Rede Nacional de Atenção à Saúde do Ser-
vidor e o conhecimento de dados epidemiológicos. Esses dados já estão sendo regis-
trados em um sistema estruturado com informações de saúde (SIAPE- Saúde) que per-
mi�rá traçar o perfil de adoecimento dos servidores e as reais condições de trabalho
no setor público federal e poderá, ainda, proporcionar uma polí�ca integrada de saú-
de e gestão de recursos humanos. 

Por meio de cooperação técnica entre órgãos e gestão par�cipa�va dos atores envolvidos,
unidades de referência estão sendo ins�tuídas, com sedes em locais estratégicos, para
realizar a perícia em saúde e demais ações da PASS. Essas unidades SIASS estarão dis-
tribuídas em várias cidades da federação, o�mizando os serviços de saúde do servi-
dor público federal existentes nas diferentes organizações da Administração Pública.
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4. Participação dos servidores na execução da PASS

Os servidores dos órgãos par�cipes das unidades SIASS devem legi�mar uma Comis-
são Interna de Saúde do Servidor Público – CISSP. Cabe a essa comissão zelar pelos ob-
je�vos de:
a) propor ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, em es-

pecial a melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, de agravos à
saúde e de doenças relacionadas ao trabalho;

b) propor a�vidades que desenvolvam a�tudes de corresponsabilidade no gerencia-
mento da saúde e da segurança, contribuindo, dessa forma, para a melhoria das re-
lações e do processo de trabalho; e

c) valorizar e es�mular a par�cipação dos servidores, enquanto protagonistas e de-
tentores de conhecimento do processo de trabalho, na perspec�va de agentes trans-
formadores da realidade.

Além disso, cada servidor é corresponsável na execução da PASS e deve par�cipar, acom-
panhar e indicar à CISSP e/ou à equipe de vigilância e promoção as situações de ris-
co nos ambientes e processos de trabalho, apresentar sugestões para melhorias e aten-
der às recomendações relacionadas à segurança individual e cole�va.

O Departamento de Saúde, Previdência e Bene�cios do Servidor (DESAP/SGP/MP) tem
a competência de orientar a criação das CISSP e para tanto serão divulgadas normas
complementares. Entretanto a Norma Operacional de Saúde do Servidor – NOSS (por-
taria nº 03 de 07 de maio 2010) esclarece que na ausência de regulamentação legal
des�nada aos servidores públicos deve-se buscar referências em normas nacionais,
internacionais e informações cien�ficas atualizadas na execução da PASS. 

Na unidade SIASS CEFET-MG estão abertos três canais de comunicação para o usuá-
rio: 
• sen�nelasiass@adm.cefetmg.br (vigilância e promoção);
• avaliesiass@adm.cefetmg.br (sugestões, reclamações e crí�cas rela�vas à adminis-

tração da unidade e ao trabalho da equipe de saúde);
• agendasiass@adm.cefetmg.br (agendar perícias).

5. Como é o trabalho das unidades SIASS?

A proposta do Governo Federal é uma inovação, especialmente por assumir a impor-
tância das ações de vigilância ambiental e promoção da saúde. A assistência ficou le-
galmente estabelecida pela saúde suplementar ou pelo Sistema Único de Saúde – SUS,
cabendo ao órgão e ao servidor fazer a opção. Os demais eixos da polí�ca devem ser
realizados pelas unidades SIASS, mediante plano de trabalho definido com cada órgão
par�cipe, o que mantém as responsabilidades administra�vas na execução da PASS de
cada um dos envolvidos. Inicialmente a prioridade das unidades é a perícia em saú-
de. A Unidade SIASS CEFET-MG assume a obrigatoriedade de realizar a perícia em saú-
de dos órgãos públicos federais que a compõe e o compromisso de colaborar nas ações
de vigilância e promoção. 
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6. Por que ter no CEFET-MG uma unidade de referência do SIASS?

O processo de implantação do SIASS em Minas Gerais teve início em 19 de agosto de
2008 com a primeira reunião de apresentação da proposta realizada pelo Ministério
do Planejamento - MP em Belo Horizonte.  A par�r dessa data definiu-se que o gru-
po presente deveria se organizar  para a implantação do SIASS na capital e em suas re-
giões. Assim surgiu o grupo de trabalho do SIASS (GT BH-MG) que inicialmente preo-
cupou-se com a capital e a região metropolitana. O estudo realizado pelo GT sinalizou
a necessidade de implantação inicial de quatro unidades de referência para atender
a demanda de Belo Horizonte e região metropolitana.

O serviço de saúde do servidor do CEFET-MG foi um dos escolhidos pelo GT BH para
ser uma unidade de referência por ter a tradição de realizar perícias para outros ór-
gãos federais, pelo interesse da equipe de saúde em realizar o trabalho, por constar
em seu quadro um bom número de profissionais da área de atenção à saúde, por es-
tar localizado em região de fácil acesso, por ser uma ins�tuição que já se adequou à
polí�ca de acessibilidade e por ter o espaço �sico adequado às normas da vigilância
sanitária.  Além disso, a Ins�tuição, por meio das equipes do Serviço Médico, Odon-
tológico e de Enfermagem - SMOdE, da Coordenação Geral de Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos - CGDRH e as organizações sindicais dos docentes e dos técnicos ad-
ministra�vos demonstraram apoio à proposta SIASS. Sendo assim, nesse processo de
entendimento cole�vo, o SMOdE foi definido para ser sede de uma das unidades SIASS
e ser a unidade referência em perícia odontológica dos �pos singulares ou juntas, em
razão de ser o único serviço em Belo Horizonte que conta, em seu quadro de pessoal,
com seis cirurgiões den�stas. Para implantar a Unidade SIASS CEFET-MG foi elabora-
do e assinado o Acordo de Cooperação Técnica com os par�cipes envolvidos, prevendo
as ações a serem desenvolvidas, segundo os critérios estabelecidos pela SGP/MP. O
trabalho da unidade é supervisionado por uma comissão interins�tucional cons�tuí-
da por um representante de cada órgão par�cipe do Acordo de Cooperação Técnica. 

Entretanto ainda persiste a expecta�va de parte dos servidores do CEFET-MG de que
o setor funcione como uma unidade assistencial. A polí�ca de saúde representada pelo
SIASS incompa�biliza a assistência e a perícia em saúde. Por questões é�cas e legais,
optar pela assistência representaria realizar as perícias em outra unidade SIASS, o que
fragilizaria a integração entre os eixos da polí�ca exatamente no órgão-sede da uni-
dade, cujo quan�ta�vo de servidores representa o maior público alvo a ser atendido
pela unidade. 
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7. Órgãos Partícipes da Unidade SIASS CEFET-MG

• Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
• ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações ER 04-MG
• Agência Brasileira de Inteligência – ABIN
• Centro de Pesquisa René Rachou – Fiocruz
• 5º DISME - 5º Distrito de Meteorologia
• Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Mi-

nas Gerais
• Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais 
• 4ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais
• Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais 
• Tribunal de Contas da União
• Banco Central do Brasil Representação Regional em Belo Horizonte
• Superintendência do Departamento Nacional de Produção Mineral em Minas Gerais
• Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal e Escritório de Belo Horizonte

A unidade SIASS CEFET-MG atende aos servidores desses órgãos lotados ou em tra-
tamento em Belo Horizonte e região metropolitana.  

Para atendimento aos servidores residentes no interior de Minas Gerais os órgãos de-
verão firmar Acordos de Cooperação Técnica com outras unidades SIASS evitando o
deslocamento do periciado. Não há respaldo legal para o pagamento das despesas com
deslocamento do servidor para ser periciado em outro município.

8. Estrutura da Unidade SIASS CEFET-MG

A Unidade SIASS CEFET MG está vinculada à Coordenação Geral de Desenvolvimento
de Recursos Humanos da Diretoria de Planejamento e Gestão, sua estrutura está em
fase de implantação.

8.1. Qual o trabalho da Unidade SIASS CEFET-MG?

Para os servidores do CEFET-MG:
• Perícia em saúde (médica e odontológica);
• Reinserção funcional,  vigilância, prevenção e promoção à saúde;

Para os servidores dos outros órgãos par�cipes:
• Perícia em saúde (médica e odontológica);
• Ações compar�lhadas com os gestores dos órgãos de reinserção funcional, vigilân-

cia,  prevenção e promoção à saúde.

9. Serviços Prestados na Unidade SIASS CEFET-MG

Os serviços prestados na Unidade SIASS CEFET-MG são: o acolhimento, a perícia em
Saúde (médica e odontológica), a vigilância ao ambiente de trabalho, promoção e pre-
venção.
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9.1. Acolhimento

O acolhimento será realizado pelos profissionais de enfermagem, serviço social, psi-
cologia e pelo apoio administra�vo. É o momento de escuta da demanda apresenta-
da pelo servidor para orientações, elaboração de parecer para subsidiar a perícia em
saúde, agendamento de horários com as equipes de trabalho da unidade ou encami-
nhamentos para atendimento externo.

Os profissionais de serviço social, psicologia e  enfermagem responsáveis pelo aco-
lhimento são os porta-vozes das situações junto aos peritos. O Serviço Social e a Psi-
cologia realizam avaliações para subsidiar a perícia e as ações de reinserção funcional.

O serviço de enfermagem, além da par�cipação na promoção e prevenção, realiza cui-
dados de enfermagem nas intercorrências clínicas de caráter agudo e em casos de pe-
quenas urgências clínicas e traumas ocorridos no Campus I do CEFET-MG. 

9.2. Perícia em Saúde

Perícia Oficial em Saúde é a realização de inspeção médica ou odontológica em ser-
vidores, pensionistas e dependentes por meio de avaliação clínica e documental (exa-
mes) com fins ao enquadramento legal de que prevê a Lei 8.112/90 nas questões re-
lacionadas à saúde do servidor e sua relação com o trabalho. A legislação e a é�ca pro-
fissional determinam que o perito oficial seja imparcial frente às solicitações do usuá-
rio, todavia o ato pericial deve ser realizado seguindo os princípios da cordialidade e
do respeito à dignidade humana.

Na unidade SIASS CEFET-MG a perícia em saúde conta com o envolvimento dos pro-
fissionais da junta oficial em saúde (médicos e odontólogos), do serviço social e da psi-
cologia. 

9.3. Vigilância aos ambientes e processos de trabalho, Promoção e Prevenção

O trabalho mul�profissional de vigilância, promoção e prevenção é desenvolvido por
parte da equipe que atua com perícia (médico do trabalho, assistente social, psicólo-
ga e odontólogos) com atuação em programas e projetos (projeto circuito da saúde,
programa saúde bucal, campanhas de vacinação, preparação para pós-carreira, pre-
venção de doenças e outros). 

A equipe de vigilância realiza avaliações dos locais de trabalho para concessão de adi-
cionais ocupacionais (insalubridade, periculosidade, gra�ficação de raio x e radiação io-
nizante),  levantamentos de riscos ambientais e propõe intervenções, assessora a ges-
tão e os servidores em questões que envolvam saúde e trabalho e atua na prevenção e
combate aos riscos. O usuário deve requerer a intervenção da equipe de vigilância pes-
soalmente na Unidade SIASS CEFET-MG ou pelo endereço sen�nelasiass@adm.cefetmg.br.  
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Licenças/base legal Número de dias 
de afastamento Procedimentos necessários Documentos

Tratamento de
saúde do servidor
arts. 202, 203 e 204,
lei 8112/90.

Inferior a 5 (cinco) 
dias corridos, 
respeitado o limite 
de 15 dias nos 
úl�mos doze meses.

Apresentar o atestado médico 
em seu órgão ou à Unidade 
SIASS CEFET-MG no prazo 
máximo de 5 dias contados da
data do início do afastamento.
A  dispensa da perícia em saúde 
está condicionada à apresentação 
de atestados legíveis e com o CID 
(código internacional de doenças).

Atestado médico ou 
odontológico contendo 
iden�ficação do servidor, 
CID, iden�ficação do 
profissional emitente do 
atestado e número do 
registro no conselho

Superior a 5 (cinco) 
dias corridos até 
120 dias nos úl�mos 
doze meses será 
subme�do à perícia 
singular.
Acima de 120 dias - 
junta oficial em saúde.

Apresentar atestado ao setor de 
recursos humanos do órgão ou 
à Unidade SIASS CEFET-MG no 
prazo máximo de 5 dias contados 
da data do início do afastamento.
Agendar perícia
Comparecer à perícia com 
exames, atestados e relatórios 
recentes.

Doença em pessoa 
da família - art. 81, 
inciso i §1º, arts. 82 
e 83, alterados pela 
MP 479/2009, 
conforme inclusão 
(código 11) pelo RH 
do órgão.

Inferior a 3 (três) dias 
corridos, respeitado o 
limite de 15 dias nos 
úl�mos doze meses.

Apresentar o atestado médico 
ou comunicar seu afastamento 
ao órgão no prazo máximo de 
5 dias contados da data do início 
do afastamento.
A dispensa da perícia em saúde 
do familiar está condicionada à
apresentação de atestados 
legíveis e com o CID 
(código internacional de doenças).

Superior a 3 (três) 
dias corridos.

Apresentar o atestado médico 
ou comunicar seu afastamento 
ao órgão no prazo máximo de 
5 dias contados da data do início
do afastamento.
Agendar entrevista ou visita 
domiciliar com o serviço social 
e a perícia em saúde na Unidade 
SIASS CEFET-MG 

Licença à gestante
art. 207, lei 8112/90.

Não é necessária a 
avaliação pericial se 
o início da licença for 
a data do parto.

Entregar ao serviço de recursos 
humanos do órgão de lotação 
os documentos comprobatórios 
para o afastamento.

Formulário para o 
afastamento e cer�dão de
nascimento do filho.

Afastamento anterior a
36 semanas de gestação.
Após esse período, 
quaisquer ocorrências 
clínicas gestacionais 
desencadeiam o início da
licença maternidade.

Agendar perícia em saúde na 
Unidade SIASS CEFET-MG ou, 
se es�ver impossibiltada para 
deslocamento, solicitá-la em 
domicílio à Unidade 
SIASS CEFET-MG.

Atestado médico 
contendo: iden�ficação 
do servidor, CID, 
iden�ficação do 
profissional emitente do 
atestado e número do 
registro no conselho.

10. Procedimentos para licenças

ATENÇÃO! Em todos os casos de afastamento, o servidor ou seu familiar deve comunicar o fato à chefia imediata.
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Objeto Orientações

Inves�dura em cargo público – art.14

O órgão deverá encaminhar à unidade SIASS a relação dos aprovados
para agendamento das perícias e informá-los dos prazos e exames a
serem realizados para agendamento da consulta para inves�dura em
cargo público.  
O aprovado deverá apresentar ao médico do trabalho da unidade 
os resultados dos exames solicitados pelo órgão na perícia oficial 
singular em saúde.

Constatação de deficiência dos 
candidatos aprovados em concurso 
público nas vagas de portador de 
deficiência – arts. 3º e 4º, do decreto 
3.298/1999 alterado pelo decreto 
5.296/2004

Processo formulado pelo responsável pelo setor de recursos humanos. 
Atestado e/ou relatórios médicos.
O portador deverá submeter-se a Junta oficial em saúde na 
unidade SIASS.

Aposentadoria por invalidez – 
art. 186, inciso I. 

Relatório médico descrevendo a invalidez. 
Agendar junta oficial em saúde na Unidade SIASS ou solicitar 
agendamento no RH do seu órgão.
Preencher formulário no órgão.

Reversão de servidor aposentado 
por invalidez – art. 25, 
inciso I e art. 188, §5º 

Abertura de novo processo apensado ao processo formulado no 
momento da aposentadoria. 
Relatório médico atualizado informando o código internacional 
de doenças CID e a possibilidade de retorno à a�vidade. 
Submeter-se a junta oficial em saúde na unidade SIASS.

Constatação de invalidez de 
dependente ou pessoa designada 
e constatação de deficiência do 
dependente – art. 217.

Encaminhamento da documentação ao órgão de lotação do servidor 
para abertura de processo e agendamento de pericia.
Avaliação médica. Relatório descrevendo a invalidez.
Vir acompanhado do dependente à junta oficial em saúde.

Remoção por mo�vo de saúde 
do servidor ou de pessoa de sua família
– art. 36, inciso III, alínea b

Processo com o requerimento do servidor, encaminhamento da chefia.
Cópia dos documentos pessoais e de residência do servidor e da pessoa
da família.
Laudo e/ou relatório médico e de outros profissionais envolvidos no 
tratamento. 
Comprovante da inexistência de tratamento da doença na cidade de 
lotação do servidor emi�da por autoridade competente do SUS.
O doente submeter-se a Junta oficial em saúde na unidade SIASS.

Horário especial para servidor 
portador de deficiência e para o 
servidor com familiar portador de 
deficiência – art. 98  § 2º e 3º 

Processo formulado pelo responsável pelo setor de recursos humanos.
Atestado e/ou relatórios médicos.
Submeter-se a Junta oficial em saúde na unidade SIASS.

11. Processos relacionados à saúde do servidor – Lei 8112/90
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ATENÇÃO! Para serem aceitos, os relatórios e atestados devem ser legíveis, sem rasuras e sempre constar de data,
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Objeto Orientações

Avaliação de sanidade mental do 
servidor para fins de processo 
administra�vo disciplinar – art. 160

Processo formulado pela comissão do processo administra�vo com 
os quesitos a serem respondidos. 
Laudo médico informando o código internacional de doenças CID, 
se houver. 
Submeter-se a junta oficial em saúde com a par�cipação de pelo menos 
um médico psiquiatra. 

Acidente em serviço ou doença 
profissional – arts. 211 e 212i 

Apresentar o atestado médico em seu órgão ou à Unidade SIASS no 
prazo máximo de 5 dias contados da data do acidente. 
Preencher o Comunicado de Acidente de Trabalho do Serviço Público - 
CAT/SP ou apresentar o relatório emi�do pelo órgão ou médico caso
tenha sido o atendimento de urgência ou emergência.

Recomendação para tratamento de 
acidentados em serviço em ins�tuição 
privada à conta de recursos públicos – 
art. 213

Encaminhamento de processo formulado pela área de recursos humanos.
Apresentar a CAT/SP preenchida. Relatório médico informando o 
código internacional de doenças CID e a necessidade de tratamento 
especializado.

Readaptação funcional de servidor 
por redução de capacidade laboral – 
art. 24

Processo formulado pela área de recursos humanos. 
Relatório médico informando o código internacional de doenças - CID 
e a possibilidade de retorno ao trabalho com restrições. 
Submeter-se a junta oficial em saúde.

Avaliação e reavaliação da capacidade
de trabalho – art. 206 

Esgotados os procedimentos administra�vos, o órgão deverá comunicar 
ao servidor o seu encaminhamento à Unidade SIASS para avaliação da 
capacidade de trabalho. 
Um o�cio de encaminhamento à unidade com a ciência do servidor 
deve preceder ao agendamento da perícia. 

Avaliação para isenção de imposto 
de renda – Art. 6 da lei nº 7713/88, 
alterada pela Lei n 11052/04.

Processo formulado pelo servidor à área de recursos humanos. 
Submeter o doente a junta oficial em saúde para comprovação da 
doença especificada em lei. 
Apresentar atestados, exames e relatórios recentes.

Ques�onamento do prazo para 
entrar em exercício na situação de 
aproveitamento de servidor em 
disponibilidade – art. 32  

Processo formulado pelo servidor à área de recursos humanos. 
Apresentar o atestado médico em seu órgão e à Unidade SIASS CEFET-MG
no prazo es�pulado pelo órgão. 
Submeter-se a junta oficial em saúde.

Avaliação da idade mental de 
dependente para concessão de auxílio 
pré-escolar – Art. 4º Dec. 977/1993.

Processo encaminhado pelo RH do órgão constando atestado médico 
e relatórios. 
Submeter o dependente à perícia singular em saúde. 

Pedido de reconsideração e recurso –
Art. 106, 107 e 108.

Submeter-se a nova perícia na unidade SIASS com o(s) mesmo(s)
perito(s), na reconsideração e com outro(s) profissional(is) no recurso. 
Se necessário, o periciado será encaminhado à outra unidade SIASS. 
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12. Funcionamento da Unidade SIASS CEFET-MG

A Unidade SIASS CEFET-MG funcionará com agendamento das ações, de segunda a sex-
ta-feira, das 07:30 às 21:30. 

13. Contatos

Órgão Contato Telefone
Unidade SIASS CEFET-MG Recepção e Agenda 31 3319-7092
Unidade SIASS CEFET-MG Gestão Administra�va 31 3319-7094
5º DISME Recursos Humanos 31 3291-1508
ANATEL Recursos Humanos 31 2101-6120
ABIN Recursos Humanos 31 2129-9230/9232
Banco Central Recursos Humanos 31 3253-7342
CPQRR/Fiocruz Serviço Médico - NUST 31 3349-7789
DNPM Recursos Humanos 31 3227-4926
DPRF Recursos Humanos 31 3064-5321/5328
DPF Recursos Humanos 31 3330-5221
Ministério da Agricultura Recursos Humanos 31 3250-0359
Ministério do Trabalho Recursos Humanos 31 3270-6122
Tribunal de Contas da União Recursos Humanos 31-3374-7277 Ram. 311
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