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Modelo Organizacional

 Planejamento de Educação Corporativa

 Gestão do Conhecimento

 Solução de Educação Corporativa

 Gestão de Carreiras

 Remuneração

 Previdência

 Segurança e Saúde no trabalho

 Acompanhamento de Pessoal

 Avaliação de desempenho

 Controles

 Recrutamento/Seleção

 Alocação

 Ausências/Afastamentos/Movimentação

 Cadastro

 Desligamento

 Gestão de Sistemas de Pessoal

 Portais de Gestão de Pessoas

 Internet/Intranet

 Ouvidoria (servidor e cidadão)

 Conflitos na relação de trabalho

 Negociação e relações sindicais

 Informações Gerenciais

GESTÃO DE 

PESSOAS
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Secretaria de Gestão de Pessoas

Competências regimentais do Departamento de Remuneração e Benefícios conforme o Decreto 9.035 de 20.04.2017

Art. 24. À Secretaria de Gestão de Pessoas compete:
I - formular políticas e diretrizes para o aperfeiçoamento contínuo dos processos de gestão de pessoas no 
âmbito da administração pública federal, nos aspectos relativos a:
a) planejamento e dimensionamento da força de trabalho;
b) recrutamento e seleção;
c) estrutura de cargos, de planos de cargos e de carreiras;
d) estrutura remuneratória;
e) desenvolvimento profissional;
f) gestão de desempenho profissional;
g) atenção à saúde e à segurança do trabalho;
h) previdência própria e complementar, benefícios e auxílios do servidor; e
i) relações de trabalho no serviço público;

II - atuar como órgão central do Sipec e de seus subsistemas e promover a integração de suas unidades;

III - exercer a competência normativa e orientadora em matéria de pessoal civil no âmbito da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional;
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Coordenação Geral de Saúde, 
Segurança e Qualidade no 

Trabalho – CGSQT

Coordenação Geral de 
Previdência e Benefícios para 

o Servidor - CGPRE

DEREB

Coordenação Geral de 
Modernização dos Processos 

da Folha - CGMPF

Coordenação Geral de 
Acompanhamento da Folha -

CGAFO

 Remuneração
 Gestão Estratégica da Folha de Pagamento
 Acompanhamento da Folha de Pagamento
 Previdência de Pessoal da APF
 Benefícios
 Políticas de Atenção à Saúde do Servidor
 Segurança do Trabalho

1 Departamento de Remuneração e Benefícios



Departamento de Remuneração e Benefícios1

I - orientar e dirimir dúvidas quanto à aplicação da legislação e propor atos normativos, normas complementares e 
procedimentos relativos à aplicação e ao cumprimento uniforme da legislação relativa à remuneração e aos benefícios de 
pessoal;
II - desenvolver estudos e ações destinados à sistematização, à revisão e à consolidação da legislação de remuneração e aos 
benefícios de pessoal;
III - gerenciar atividades de controle sistêmico, de verificação da exatidão dos parâmetros de cálculos e de supervisão das 
operações de processamento da folha de pagamento de pessoal, no âmbito da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional, das empresas públicas e das sociedades de economia mista que recebam dotações à conta do 
Orçamento Geral da União para despesas desta natureza;
IV - monitorar a qualidade da folha de pagamento de pessoal e apontar oportunidades de melhoria para os órgãos e as 
entidades integrantes do Sipec e para o órgão de controle interno;
V - acompanhar a regularização de pagamentos incorretos e indevidos e corrigir erros nas folhas de pagamento de pessoal, 
no caso de omissão do órgão setorial ou seccional responsável;
VI - autorizar o Tesouro Nacional a executar os repasses financeiros referentes à folha de pagamento de pessoal para os 
créditos aos órgãos do Sipec;
VII - gerenciar o processo de consignação em folha de pagamento, compreendidos as condições e os procedimentos para o 
cadastramento de consignatários e a habilitação para o processamento de consignações, o controle da margem consignável, 
a recepção e o processamento das operações de consignação, a desativação temporária e o descadastramento de 
consignatários, o registro e o processamento de reclamações de consignados;

Competências regimentais do Departamento de Remuneração e Benefícios conforme o 
Decreto 9.035 de 20.04.2017



VIII - propor diretrizes referentes às políticas de atenção à saúde e à segurança do trabalho, de previdência, de 

benefícios e de auxílios dos servidores civis da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

IX - propor normas referentes à perícia oficial em saúde, à vigilância e à promoção à saúde, à 

previdência e às concessões de benefícios, de auxílios e de adicionais ocupacionais;

X - orientar, articular e promover a integração das unidades do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 

Servidor - Siass, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

XI - fomentar, coordenar e participar da elaboração de projetos de atenção à saúde, de políticas afirmativas de 

equidade, de segurança no trabalho e de concessão de benefícios e auxílios aos servidores públicos federais, 

com vistas à melhoria da qualidade de vida no trabalho; e

XII - acompanhar os relatórios financeiros, atuariais e de gestão da Fundação de Previdência Complementar do 

Servidor Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe e contribuir com propostas para aumento da 

eficiência e da transparência daquela fundação.

Departamento de Remuneração e Benefícios1
Competências regimentais do Departamento de Remuneração e Benefícios conforme o 

Decreto 9.035 de 20.04.2017



Departamento de Remuneração e Benefícios

(...)

VIII - propor diretrizes referentes às políticas de atenção à saúde e à segurança do trabalho, de

previdência, de benefícios e de auxílios dos servidores civis da administração pública federal direta, autárquica

e fundacional;

IX - propor normas referentes à perícia oficial em saúde, à vigilância e à promoção à saúde, à

previdência e às concessões de benefícios, de auxílios e de adicionais ocupacionais;

X - orientar, articular e promover a integração das unidades do Subsistema Integrado de Atenção à

Saúde do Servidor - Siass, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

XI - fomentar, coordenar e participar da elaboração de projetos de atenção à saúde, de políticas

afirmativas de equidade, de segurança no trabalho e de concessão de benefícios e auxílios aos servidores

públicos federais, com vistas à melhoria da qualidade de vida no trabalho;
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 Inexistência de um sistema para o registro de informação dos agravos relacionados à saúde do 

servidor;

 Foco no modelo médico assistencial;

 Inexistência de critérios periciais padronizados entre os órgãos da APF;

 Serviços dispersos e diferenciados, e cada órgão com seu regramento;

 Experiências isoladas de promoção à saúde do servidor, sem qualquer correlação com as 

necessidades de atenção à saúde e dados epidemiológicos;

 Saúde Suplementar: não regulamentada, oferta não universalizada e per capita diferenciado (Ex: Servidores da 

área de educação não tinham acesso à saúde suplementar).

 A Saúde do Servidor desconsiderada enquanto estratégia para a gestão de pessoas.

Cenário anterior a instituição da PASS/SIASS
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O Decreto nº 67.326, de 5 de outubro de 1970 institui o

Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal –

SIPEC

O SIASS tem por objetivo coordenar e integrar ações e

programas nas áreas de Assistência à Saúde, Perícia

Oficial, Promoção, Prevenção e acompanhamento da

saúde dos servidores da administração federal direta,

autárquica e fundacional, de acordo com a Política de

Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor

Público Federal, estabelecida pelo Governo

O Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009 institui o

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor

Público Federal – SIASS que integra o SIPEC
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 Portaria Normativa SRH Nº 4, de 15.09.2009

 Portaria Conjunta SRH / SOF Nº 1,  de 29.12.2009

 Portaria SRH nº 797, de 22.03.2010

 Portaria SRH Nº 1.261, de 05.05.2010

 Portaria Normativa SRH Nº  3, de 07.05.2010

 Portaria Normativa SRH Nº  5 de 11.10.2010

 Portaria SRH Nº 783, de 07.04.2011

 Portaria Normativa SEGEP Nº 5 de 21.11.2011

 Portaria Normativa SEGEP Nº 6 de 23.10.2012

 Portaria SEGEP Nº 1.912 de 16.11.2012

 Portaria SEGEP Nº 3, de 25.03.2013

 Portaria SEGEP nº 235, de 05.12.2014

 Portaria SEGEP n° 333, de 23.10.2015

 Portaria Normativa SEGRT n° 7, de 20.10.2016

 Portaria SEGRT n° 19, de 20.04.2017                                                              

(Manual Perícia em Saúde. 3ª Edição Revisada).

 Lei  Nº 11.907, de 02.02.2009

 Lei  Nº 12.269, de 21.06.2010

 Decreto nº  6.833, de 29.04.2009

 Decreto nº  6.856, de 25.05.2009

 Decreto nº  7.003, de 09.11.2009

 ON 06 de 23.12.2009  

 ON 03 de 23.02.2010

 ON 02 de 19.02.2010 

 ON 04 de 14.12.2017

02 Leis

03 Decretos

15 Portarias

04 Orientações 
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BASE LEGAL



 Constituição Federal, de 1988.

 Lei nº 8.112, de 1990.

 Decreto nº 7.003, de 2009.

 Orientação Normativa SRH/MP Nº 03, de 2010.

 Portaria SEGRT/MP nº 19, de abril de 2017 (Manual. 3ª Edição).

Para os segurados do RGPS: Lei nº 8.213, de 1991, com alteração dada pela

Lei 11.907, de 2009, Decreto nº 3.048, de 1999.

Aplicação:

Constatação da condição de saúde do servidor, do cônjuge, dos

dependentes, das pessoas da família ou designadas, para fins de: licenças,

remoção, aposentadoria, integralização de proventos, isenção de IR,

reversão, horário especial, etc.

BASE LEGAL – PERÍCIA OFICIAL EM SAÚDE

2



Decreto nº 6.856, de 26-05-2009 ... dispões sobre a realização de exames médicos periódicos para todos os 

Servidores púbicos federais ...

Portaria SRH nº 1.261, de 05-05-2010 ... institui princípios, diretrizes e ações em saúde mental orientadoras ...

Portaria SRH nº 03, de 07-05-2010 ... estabelece orientações sobre norma operacional de saúde do servidor 

(NOSS) ... definição de diretrizes em vigilância aos ambientes e processos de trabalho e “promoção” à saúde do 

servidor ...

Portaria SEGEP nº 06, de 23-10-2012 ... institui diretrizes em saúde bucal para a promoção da saúde do 

servidor ...

Portaria SEGEP nº 03, de 25-03-2013 ... institui diretrizes de promoção à saúde do servidor ...

Portaria SEGRT nº 07, de 26-10-2016 ... Institui diretrizes de promoção da alimentação adequada e saudável

nos ambientes de trabalho ...  
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Perícia Oficial               
em Saúde

Vigilância

Promoção à 
Saúde

Assistência 

à Saúde

Investidura em 
Cargo Público

Prevenção a Agravos e 

Acompanhamento da Saúde do 

servidor

Informações acerca dos Ambientes e 

Processos de Trabalho para a 

Prevenção e Acompanhamento da 

Saúde

Gestão do Benefício da Saúde

Suplementar

Avaliação da capacidade laborativa dos 

servidores

Monitoramento da Saúde do Servidor desde

o ingresso

Orçamento

Normas

Sistema
(SIAPE Saúde)
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DESAP/SEGEP/MPOG
(Decreto nº 6833/2009)

Comitê Gestor

REDE SIASS

ÓRGÃOS DA APF
Comissões  

interinstitucionais

Aprovar as diretrizes  para aplicação e implementação da PASS

Deliberar sobre a criação e funcionamento das unidades SIASS 

Deliberar sobre instrumentos de cooperação entre os órgãos da 
APF

Uniformizar, padronizar e acompanhar ações nas unid. SIASS

Aprovar regras e procedimentos nas unidades SIASS

Decreto nº 6.833, 29 de abril de 2009.

Arranjo inicial da PASS/SIASS – Pós Decreto

SIAPE-Saúde

Base Legal

Manual de 
Perícia

Acordos de 
Cooperação

Constituído por servidores 
dos órgãos que integram o 
SIPEC, com vistas à 
implementação das 
Unidades.

Grupos de 
Trabalho

NOSS, Saúde 
Mental e Saúde 

Bucal
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4

I

II

III

IV

V

+ DW do SIASS 

Integrado com o SIAPE que é o sistema de cadastro e folha de pagamento, para o registro de 

informações relacionadas à saúde do servidor público.

Decreto 9.9328/1.990

Sistema Integrado de Administração de 
Recursos Humanos - SIAPE.
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Formulação da Demanda/ Requerimento

Planejamento da Avaliação
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Avaliação

Núcleo Comum

AMBIENTE

Riscos Físicos

Riscos Químicos

Riscos Biológicos

AVALIAÇÃO
BIOMECÂNICA 

DO PROCESSO E 
POSTO DE 
TRABALHO

AVALIAÇÃO DA 
ORGANIZAÇÃO E DAS 

RELAÇÕES DE 
TRABALHO

Protocolos Específicos

Relatórios

Submódulo

Perícia em Saúde

Submódulo

Exames Periódicos

Submódulo

Promoção à Saúde

Submódulo

Concessão de Adicionais

Submódulo 

Condições de Saúde

no Momento do Ingresso

ACESSO ÀS 
INFORMAÇÕES 
NECESSÁRIAS
DO SIAPE SAÚDE

AVALIAÇÃO DE 
RISCOS DE 
ACIDENTES

(definição de  check list)

Recomendações

GESTÃO DE 
ACIDENTES EM 

SERVIÇO

(Procedimentos)
Portal SIASS

Relatórios

Legislação
Manuais

TécnicosFormulários

Vigilância aos Ambientes e Processos de Trabalho
SI

G
EP

E
4

Avaliação de riscos de acidente.xlsx
Gestão de Acidentes em serviço.xlsx


Análise de Fenômeno
(Onde está o problema?)

Vig. Epidemiológica

Resultados

Análise de Processo 
(Porque?)

Vig. de Ambientes e  
Processos de Trabalho

Ações
(O que fazer para eliminar 
as causas do problema?)

Programas de Promoção            
da Saúde;

Formação e Educação 
Permanente;

Eventos e Publicações;

Problema: 
Crescimento do % 
de afastamentos

Desdob. Por Local

Desdob. Por Tipo
SIAPE SAÚDE
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Analisar e identificar o trabalho e o 

trabalhador em cada período

 Que trabalho é este?

 Quem são os trabalhadores?

 Do que e de que adoecem e morrem?

 Como são atendidas suas necessidades de saúde e segurança no trabalho?

 Qual atuação do Estado

 na esfera do Trabalho, Saúde e Previdência   

Social

 Atuação dos Empregadores

 Atuação dos Trabalhadores

Fonte: Francisco Lacaz. Curso de Especialização Saúdo do Trabalhador UNIFESP. 2008.
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155 Unidades SIASS Instituídas
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Região UF Unidade SIASS Qtde Unidade SIASS

Norte

AC 2

AM 2

AP 2

PA 8

RO 1

RR 3

TO 1

Nordeste

AL 4

BA 4

CE 7

MA 4

PB 6

PE 7

PI 4

RN 3

SE 3

Centro-Oeste

DF 13

MS 5

MT 3

GO 5

Sudeste

ES 5

MG 16

RJ 18

SP 7

Sul
PR 6

RS 9

SC 7

TOTAL 155

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DO SIASS

Fonte: DW SIASS, 18/06/2018. 
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DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES SIASS POR REGIÃO

Centro-Oeste
26

Nordeste
42

Norte
19

Sudeste
48

Sul
22

155 Unidades SIASS

5

Fonte: DW SIASS, 18/06/2018. 



PRINCIPAIS PARCEIROS INSTITUCIONAIS
QUE SEDIAM AS UNIDADES SIASS

Órgãos Parceiros -

Sede das Unidades 

SIASS

Qtde Unidades SIASS

MEC (Universidades e Institutos) 77

MS 21

INSS 33

FUNASA 8

TOTAL 139

89,6% das Unidades SIASS estão sediadas nestes órgãos

Atenção: 16 Unidades estão vinculadas a outros órgãos, tais como: Ministério da Justiça, DPF, MDIC, MAPA, Presidência da 
República, Ministério Fazenda (6 Unidades), Ministério do Trabalho, ANVISA, Ministério da Defesa, INPE/MCTIC.

5
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 Principal instrumento de cooperação, por meio do qual é estabelecida a parceria

entre os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, com o objetivo de

criar e implementar as Unidades SIASS;

 Destinado ao fortalecimento da articulação institucional, visando a otimização da

força de trabalho, dos recursos orçamentários, físicos, materiais e tecnológicos,

por meio da definição de contrapartidas entre o Órgão Sede e os órgãos

participes.

 Oficializa a cooperação entre os órgãos do SIPEC nas questões relacionadas a

atenção da saúde do servidor, com a participação do Ministério do Planejamento,

ao encontro do previsto no art. 7º, do Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009;

 Compromisso dos órgãos envolvidos com a execução das ações relativas à

perícia oficial em saúde, promoção e segurança do trabalho;

 Garantir a implementação da PASS de forma pactuada e coletiva.

ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – ACT
Sob a responsabilidade dos Órgãos Sede:5



 Funcionam no modelo das organizações de saúde, que executam suas funções no 

âmbito político, administrativo e técnico dos sistemas e dos serviços de saúde.

 Organizadas no contexto da PASS, as unidades têm como competência a execução 

de ações nas áreas de perícia em saúde, a emissão de laudos ambientais para 

concessão de adicionais ocupacionais e de relatórios de vigilância dos ambientes e 

processos de trabalho.

 Preconiza-se que, além dessas atividades básicas, sejam realizadas ações de 

promoção à saúde, registro dos acidentes, identificação do nexo das doenças 

ocupacionais, readaptação funcional e apoio assistencial para os casos de agravos 

instalados.

 O processo de implantação das Unidades SIASS contribui para a concretização da 

PASS, reunindo as condições para estabelecer uma política de Estado e os meios 

para sua execução, tendo como principal objetivo integrar uma rede de serviços de 

atenção à saúde do servidor público federal.

 Cada unidade é responsável pelo acompanhamento da saúde dos servidores 

vinculados a diferentes órgãos públicos de uma determinada região da cidade, 

chamada de área de abrangência, por meio da celebração de Acordo de 

Cooperação Técnica.

UNIDADES SIASS
Sob a responsabilidade dos Órgãos Sede:5



É importante lembrar que grande parte dos órgãos da Administração

Pública Federal não possuem em seus quadros cargos de

médico/cirurgião dentista (peritos) e demais profissionais da área de saúde

e segurança do trabalho, e, portanto, devem contar com o apoio das

Unidades SIASS.

A relação destes órgãos se dá de maneira cooperativa, por meio de

Acordos de Cooperação Técnica.

É possível, ainda, o atendimento de servidores em trânsito em qualquer

Unidade SIASS, desde que a área de gestão de pessoas de seu órgão de

lotação ou de exercício, entre em contato prévio com uma Unidade SIASS

ou serviço de saúde, e formalizará o pedido de atendimento mais adequado
a realização da perícia.

Órgãos Partícipes
que compõe as Unidades Siass5
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Informação Portal SIASS
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7. Aprimorar as diretrizes, o monitoramento e a avaliação da execução das normas relacionadas à saúde

ocupacional e à vigilância dos ambientes e dos processos de trabalho.

Plano de Ação (Perspectivas Atuais) – 8 Ações:

1. Alteração do Decreto nº 67.326/1970 e do Decreto nº 93.215/1986. (Decreto SIPEC)

2. Proposição de Decreto para revogação do Decreto nº 6.833/2009 (Decreto SIASS)

3. Reorganizar o Comitê Gestor de Atenção a Saúde do Servidor - CGASS. (passando a denominar-se CASS)

4. Referenciar as Unidades SIASS, a partir de critérios adotados nas tipologias. REVITALIZAÇÃO UNIDADES SIASS

5. Aprimorar as diretrizes para oferta, execução e monitoramento dos Exames Médicos Periódicos - EMP, na 

APF, previstos no Decreto nº 6.856/2009.

6. Reorganizar os processos de trabalho visando otimizar a execução e monitoramento de “Perícia Oficial em 

Saúde”.

8. Definir critérios de monitoramento e de avaliação dos indicadores de gestão da Promoção à saúde e da 

Assistência à Saúde (GEAP e Planos de saúde) 
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