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Nos casos em que aquele estiver impossibilitado de exercer suas
atividades laborais por motivo de doença, reclusão ou morte.
Para que fique mais claro, traremos um exemplo: Suponhamos que um
servidor público estadual, com dez anos de serviço e 37 de idade, adoeça
e, em função de sua moléstia, fique impossibilitado permanentemente
para o trabalho. Esse servidor terá direito a uma aposentadoria,
denominada aposentadoria por invalidez, mesmo que ainda não tenha
completado os requisitos para poder se aposentar. Isso hoje é possível por
causa da contribuição para a Previdência.

PARA INICIAR A CONVERSA...
Quando pensamos em
Previdência geralmente nos
reportamos para o futuro e
sonhamos com a tão almejada
aposentadoria. Mas muita gente
talvez ainda não saiba que essa
mesma Previdência também
garante a renda do trabalhador
quando ele perde a sua
capacidade para o trabalho.
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O sistema previdenciário dos servidores do Estado está regulamentado
pela Lei Complementar n.º 282 de 24 de abril de 2004 (Diário Oficial do
Estado de 26/04/04), a qual estabelece as garantias e os direitos
previdenciários.

VOCÊ sabia que nós temos no
Brasil atualmente dois regimes
de Previdência? O Regime
Geral, que abrange os
trabalhadores regidos pela
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), e o Regime Próprio, que protege
os servidores públicos civis e militares, titulares de cargos efetivos. Neste
último caso, por exemplo, cada Ente Federativo (Municípios, Estados,
União) possui um órgão responsável pela gestão da Previdência.

O QUE É A PREVIDÊNCIA?
A Previdência é um seguro obrigatório, estabelecido por lei. Tem por
objetivo garantir ao servidor e a seus dependentes um benefício no futuro.
Vale ressaltar que os servidores do Estado do Espírito Santo estão
submetidos ao Regime Próprio de Previdência, sendo o IPAJM a
instituição responsável pela administração desse regime.
O QUE É UMA CONTRIBUIÇÃO?

Especificamente em relação aos servidores públicos estaduais do Espírito
Santo, o órgão responsável pela administração da Previdência é o Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado, mais conhecido por sua sigla:
IPAJM.
Todo servidor público de cargo efetivo do Estado está automaticamente
filiado ao IPAJM e terá compulsoriamente descontado, a cada mês, um
percentual de sua remuneração ou provento. Esse desconto é previsto em
lei e funciona como seguro social que protege o trabalhador e sua família
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É um percentual dos vencimentos dos segurados e pensionistas que é
descontado mensalmente para manter a Previdência. Esse desconto é
compulsório, ou seja, independe da pessoa querer ou não, e vem
demonstrado no contracheque. A contribuição são aqueles 11%
descontados diretamente em folha. Veja bem, existe uma diferença na
forma do desconto dos segurados ativos e dos segurados inativos e
pensionistas. Confira! Para os segurados ativos: os 11% serão calculados
sobre a remuneração. Para os inativos e pensionistas: os 11% incidirão
sobre o valor da parcela dos proventos que superarem o limite máximo
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

O QUE É UM BENEFÍCIO?
A) filhos menores de 18 anos;
B) cônjuge na constância do casamento;
C) convivente na constância da união estável. Lembrando que o
convivente é aquela pessoa que constitui com o segurado uma entidade
familiar. Nesse caso ambos devem ser solteiros, separados judicialmente,
divorciados ou viúvos.

O Benefício é a importância em dinheiro paga pelo IPAJM ao segurado ou
aos seus dependentes, em casos específicos, para garantir a renda
familiar. Os tipos de benefícios previstos em nossa lei estadual são:
aposentadoria, pensão por morte e auxílio reclusão.
QUEM SÃO OS BENEFICIÁRIOS?

Em segundo lugar temos aqueles cuja dependência necessita ser
comprovada por meio de Ação Declaratória de Dependência Econômica.
Nos casos abaixo relacionados são considerados economicamente
dependentes aqueles que comprovarem que vivam sob o mesmo teto do
segurado, tenham renda inferior a um salário-mínimo e não possuam
bens.

Os beneficiários são os segurados e seus dependentes.
1- Beneficiários
1.1 - Segurados

São eles:

Quem são os segurados vinculados ao IPAJM?
1. São os servidores públicos civis titulares de cargo efetivo em atividade,
em disponibilidade, estáveis no serviço público e os inativos, todos dos
seguintes Poderes:
· Executivo, incluídas suas autarquias e fundações, bem como os membros
do Ministério Público;
· Judiciário, incluídos os magistrados;
· Legislativo, incluídos os membros do Tribunal de Contas Estadual.
2. Os militares ativos, os da reserva remunerada e os reformados.

A) o menor de 18 anos de quem o segurado seja o tutor, desde que
economicamente dependente. É importante destacar que a Lei
Complementar 282/04 prevê apenas como dependente o menor sob
tutela, não estendendo esse direito ao menor sob guarda.
B) o enteado menor de 18 anos, se economicamente dependente do
segurado.
C) os filhos maiores inválidos, enquanto solteiros e economicamente
dependentes dos pais. Lembrando que a invalidez deve ter sido atestada
até a data da emancipação do filho, que atualmente, de acordo com o
Código Civil, ocorre aos 18 anos de idade. Além disso, o maior deverá ser,
em alguns casos, interditado judicialmente.
É necessário informar também que para caracterizar a invalidez o maior
deverá ser submetido à Junta Médica Pericial composta por, no mínimo, 3
(três) médicos peritos designados pelo IPAJM.
D) os pais inválidos, se economicamente dependentes do segurado.

1.2- Dependentes
Quem são os dependentes dos segurados vinculados ao IPAJM?
Os dependentes dos segurados, para fins previdenciários, são
determinados por Lei.
Por questões didáticas, os dependentes serão aqui divididos em dois tipos.
Em primeiro lugar temos aqueles cuja dependência se presume. São os
seguintes:
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A Ação Declaratória de Dependência Econômica
é feita em juízo e depende de advogado. Esta
ação deverá ser realizada ainda em vida pelo
próprio segurado em relação à companheira,
aos pais inválidos e aos filhos maiores
inválidos.

OS TIPOS DE APOSENTADORIA

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
A aposentadoria voluntária é concedida a
pedido do servidor. Porém, para que ele
faça jus a esse tipo de benefício, devem
ser observados os requisitos de idade e
tempo de contribuição previstos em Lei.
Vale lembrar que, para solicitar a
aposentadoria voluntária, o interessado
deverá requerer a declaração de tempo de
contribuição no Setor de Recursos
Humanos de seu órgão de origem e
anexar cópia de Registro Civil.

2- Benefícios
Os benefícios previstos em nossa Lei Complementar 282/04 são:
Quanto ao segurado em atividade:
a)
aposentadoria voluntária;
b)
aposentadoria compulsória;
c)
aposentadoria por invalidez.
Quanto ao dependente:
a)
pensão por morte;
b)
auxílio-reclusão.
Trataremos agora de cada um desses benefícios.
2.1- Benefícios devidos aos segurados em atividade:

Veja nos itens abaixo em qual caso você se enquadra:

O que é?
A aposentadoria é o desligamento do
servidor com remuneração integral ou
proporcional observadas as regras
específicas para cada situação. Este
benefício pode ser concedido por tempo
integral de contribuição, por idade, em
Caráter compulsório ou por invalidez.

Caso 1: Regra geral.
Para requerer a aposentadoria, o segurado necessita preencher todos os
requisitos abaixo. Vejamos:
· 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher;
· 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se
mulher;
· 20 anos de serviço público;
· Dez anos na carreira;
· Cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a
aposentadoria;
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Caso 2: Regra de transição válida apenas para os servidores que
ingressaram no serviço público antes de dezembro de 1998.
· 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher;
· 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se
mulher;
· Dez anos de efetivo exercício no serviço público;
· Cinco anos no cargo em que se dará a aposentadoria;
· “Pedágio” de 20% sobre o tempo que faltava, em 1998, para completar
35 anos de contribuição (para homens) ou 30 anos de contribuição (para
mulheres);
Obs: O cálculo da aposentadoria será feito pela média das contribuições.

Caso 5: Por idade.
Nesse caso é preciso:
· 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade se mulher;
· Dez anos de efetivo exercício no serviço público;
· Cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
Obs: A aposentadoria será proporcional ao tempo de contribuição e sem
paridade.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Caso 3: Professores.
Para requerer esse tipo específico de aposentadoria é necessário:
· Ser professor e comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício na
regência de classe na educação infantil, no ensino fundamental ou no
ensino médio;
· 30 anos de contribuição, se homem, e 25 anos de contribuição, se
mulher;
· 55 anos de idade se homem, e 50 anos de idade, se mulher;
· 20 anos de serviço público;
· Dez anos na carreira;
· Cinco anos no cargo em que se dará a aposentadoria.
Obs: A aposentadoria será integral.
Caso 4: Regra de transição para professores válida apenas para os
que entraram no serviço público, na regência de classe, antes de
dezembro de 1998:
· 30 anos de contribuição, se homem, e 25 anos de contribuição, se
mulher;
· 53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher;
· Dez anos de serviço público;
· Cinco anos no cargo;
· Pedágio de 20% para homem e para mulher;
· Incremento de 17% para o homem e 20% para a mulher.
Obs: Haverá redução nos proventos.

A aposentadoria por invalidez é devida quando um servidor, por motivo de
doença ou acidente, fica permanentemente impossibilitado de exercer
suas atividades laborais. Nesse tipo de aposentadoria, não importa o
tempo de contribuição ou a idade, mas sim os efeitos duradouros e
incapacitantes da moléstia.

A aposentadoria por invalidez não é requerida pelo
servidor. Ela deve ser precedida de licença médica e
depende da declaração de incapacidade definitiva
emitida por Junta Médica designada pelo IPAJM.
Funciona assim:
Constatada a doença ou ocorrido o acidente, o segurado deverá ser
submetido à perícia médica oficial, que definirá o tempo de licença
necessário em cada caso. Essa licença poderá ser prorrogada até o limite
de 24 meses.
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Superior a 24 meses. Caso perdure a incapacidade, o servidor será
compulsoriamente aposentado.

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
Compulsório significa obrigatório. A aposentadoria compulsória acontece
quando o servidor público não possui mais a opção de permanecer
trabalhando em função de ter atingido a idade limite permitida pela
Constituição Federal/88, que atualmente é de 70 anos, esta válida tanto
para homens quanto para mulheres.

Vale lembrar que quem tem a responsabilidade de declarar a incapacidade
definitiva para o trabalho é a Junta Médica, composta por peritos
designados pelo IPAJM.
Na aposentadoria por invalidez há a redução do salário?

É importante destacar que o órgão de origem tem a responsabilidade de
afastar o servidor de suas atividades assim que ele atinja a idade de 70
anos.

A aposentadoria por invalidez poderá ser com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição ou integrais.
Os casos de aposentadoria por invalidez com proventos integrais são os
seguintes:
A. Segurados portadores de moléstias graves. As moléstias graves estão
explicitadas no art. 30 da Lei Complementar 282/04.
B. Incapacidade definitiva para o trabalho em conseqüência de acidente
em serviço ou doença profissional. Nesse caso, para que sejam
reconhecidos, é necessário que exista a caracterização pela Comissão
Especial de Análise de Acidente em Serviço e Doença Ocupacional
(CEAASDO).
Caso a moléstia apresentada pelo servidor não se enquadrar em nenhum
dos itens anteriores, e ficar comprovada a incapacidade definitiva para o
desempenho da função por junta médica, a aposentadoria será com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
A aposentadoria por invalidez, mesmo com proventos
integrais, não dá direito a paridade. Isso significa que
Ç
N
Ã
E
O ! as reclassificações do cargo e/ou aumentos destinados
AT
aos servidores não serão extensivos aos aposentados
por invalidez da mesma categoria. As pessoas que se
aposentam por essa modalidade terão apenas reajustes anuais,
que poderão ser diferentes dos concedidos aos servidores da ativa.

Sim, porque, segundo a Lei Complementar 46/94, nenhum servidor
poderá permanecer em licença para tratar da própria saúde por período

A aposentadoria compulsória será proporcional ao tempo de contribuição
do servidor e não possibilita direito a paridade.
Até um dia antes de completar 70 anos de idade, o segurado que cumpriu
todos os requisitos poderá requerer aposentadoria voluntária, tendo
direito a paridade. Caso não o faça será obrigatoriamente afastado logo
que completar os setenta anos. Sendo assim, sem direito a paridade.
2.2- Benefícios devidos aos dependentes
PENSÃO POR MORTE
Quando um servidor falece os seus dependentes têm direito a receber a
pensão por morte. Vale frisar que os dependentes do segurado já foram
listados nesta cartilha.
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Segurado que na data do óbito estava aposentado

Assim, a pensão por morte é um tipo de benefício que tem direito o
dependente, no caso de o segurado vir a óbito. Essa importância em
dinheiro é distinta da remuneração a que o servidor fazia jus. O cálculo da
pensão será apresentado abaixo:

AUXILIO RECLUSÃO

A pensão será o valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até
o limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social,
acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

O que é?
Quando o segurado é preso seus dependentes têm direito
a um benefício chamado auxílio reclusão.

Segurado que na data do óbito se encontrava em atividade
Será o valor da totalidade da remuneração do servidor, no cargo efetivo
em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70%
(setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

Esse benefício só é concedido aos dependentes do
segurado que tenham renda igual ou inferior a R$ 676,27
(seiscentos e setenta e seis reais e vinte e sete
centavos). Lembre-se que esse valor é o atual, sendo que
o mesmo pode ser alterado por meio de Portaria do
Ministério da Previdência Social. Hoje, a legislação que
regulamenta esse assunto é a Portaria nº142 de
11/04/2007.

O valor da pensão será dividido em cotas iguais para cada dependente.
Exemplo: se o segurado falecido deixou esposa e dois filhos a pensão será
dividida igualmente pelos três membros.

Outros pontos importantes:
· Caso o preso seja solto, cessa a concessão do auxílio-reclusão.
· A suspensão do benefício será feita em caso de fuga, restabelecendo-se
com a recaptura do preso.
· Em caso de haver mais de um dependente, o auxílio reclusão será
dividido igualmente entre todos. E se um dependente vier a perder o
direito ao benefício, a sua parte será novamente dividida entre os demais.

O pensionista deve ficar atento ao período
de recadastramento que será realizado todo ano.
Caso não seja recadastrado, poderá ter o seu
benefício suspenso.Da mesma forma, o
pensionista maior inválido deverá ser submetido
à avaliação por Junta Médica Pericial anualmente,
sob pena de suspensão do benefício.

3- Serviços prestados pelo IPAJM
Falamos até o momento sobre os benefícios concedidos pelo IPAJM e
previstos em nossa Lei Complementar 282/04.

Informações pelos telefones 27 3350- 6600 ou 08002860066

Agora apresentaremos alguns dos serviços prestados aos usuários do
IPAJM.
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Antes, só um detalhe: a exigência quanto às documentações apresentadas
nos tópicos seguintes foram estabelecidas de acordo com a Portaria
nº133-R de 07/12/2005

INSCRIÇÃO DE PAIS INVÁLIDOS
A. Registro Civil, Cédula de Identidade e CPF do pai e/ou mãe inválidos;
B. Declaração de que os pais não sejam beneficiários de qualquer sistema
previdenciário;
C. Registro Civil e contracheque do segurado;
D. Comprovação de invalidez mediante Laudo Médico (histórico);
E. Comprovante de residência do segurado e dos pais;
F. Declaração de Imposto de Renda dos pais, mesmo que isento;
G. Declaração de Imposto de Renda do segurado;
H. Ação Declaratória de Dependência Econômica (cópia da petição inicial,
termo de audiência e sentença);
I. Declaração de que os pais não possuam bens;
J. Termo de Curatela ou Petição Inicial, Termo de Audiência e Sentença;
K. Plano de Assistência à Saúde em que conste o inválido como
dependente;
L. Quaisquer outros documentos que comprovem a dependência
econômica.

3.1- Inscrição de dependentes
A inscrição de dependentes é quando o segurado qualifica alguém como
seu dependente junto ao IPAJM para ter direito a receber um benefício.
Aqueles que o segurado pode inscrever como
seus dependentes são: o(a) companheiro(a), o
menor sob tutela, o enteado, o filho maior
inválido ou os pais inválidos.

Observação:
Não é obrigatório fazer a inscrição de esposo ou esposa quando há
Certidão de Casamento Civil que comprove a união. Também não há a
necessidade de inscrever filhos, biológicos ou adotivos, quando houver a
Certidão de Nascimento em que conste o segurado como pai ou mãe. A
comunicação do casamento, nascimento ou adoção deverá ser feita nos
Recursos Humanos do órgão de origem do segurado.

INSCRIÇÃO DE FILHOS MAIORES INVÁLIDOS

Onde inscrever?
A inscrição de dependentes será realizada no Setor Psicossocial/IPAJM.
Documentos necessários:
Os documentos deverão constar em cópia autenticada ou cópia simples
acompanhada do original.
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G. Ação de Declaratória de Dependência Econômica (cópia da petição
inicial, termo de audiência e sentença);
H. Comprovante de residência;
I. Plano de Assistência à Saúde em que conste ao maior inválido como
dependente;
J. Quaisquer outros documentos que comprovem a dependência
econômica.
K. Plano de Assistência à Saúde em que conste o inválido como
dependente;
L. Quaisquer outros documentos que comprovem a dependência
econômica.

3.2- Requerimento de Pensão por Morte
Como requerer?
O interessado deve procurar a Subgerência
Psicossocial/IPAJM para orientação e preenchimento
do formulário de requerimento do benefício,
que deverá ser protocolizado.
Documentos necessários:
Os documentos deverão ser cópia autenticada de
cada ou cópia simples acompanhada do original.
São eles:
A.
Certidão de Óbito do ex-segurado;
B.
Registro Civil do ex-segurado;
C.
Último contracheque ou comprovante de
pagamento do ex- segurado;
D.
CPF do ex-segurado;
E.
Comprovante da última residência;

INSCRIÇÃO DE ENTEADO OU MENOR SOB TUTELA
A. Termo de tutela ou documentação que comprove a existência de
processo judicial de requerimento de tutela, no caso de pedido em
andamento;
B. Certidão de Nascimento do menor;
C. Registro Civil e contracheque do segurado;
D. Declaração de que o menor não é beneficiário de qualquer sistema
previdenciário;
E. Ação Declaratória de Dependência Econômica (cópia da petição inicial,
termo de audiência e sentença);
F. Comprovante de residência;
G. Declaração de Imposto de Renda do segurado caso conste ao menor
como dependente;
H. Plano de Assistência à Saúde em que conste ao menor como
dependente;
I. Quaisquer outros documentos que possam comprovar a dependência
econômica. Dependente;

A. Registro Civil e contracheque do segurado;
B. Certidão de Nascimento e Cédula de Identidade do maior;
C. Comprovação de que a invalidez foi adquirida antes de atingir a sua
emancipação mediante Laudo Médico (histórico);
D. Declaração de que o filho maior inválido não é beneficiário de qualquer
sistema previdenciário;
E. Comprovação da interdição do filho maior inválido mediante
apresentação do Termo de Compromisso de Curador;
F. Declaração de que o maior inválido não convive em união estável, não
exerce atividade remunerada e que não possui bens;

Além dos documentos acima listados, conforme o caso, o interessado
deverá apresentar:

CÔNJUGE
A. Certidão de Casamento;
B. Carteira de Identidade e CPF do cônjuge.

FILHOS MENORES NÃO EMANCIPADOS
A. Certidão de Nascimento;
B. Comprovante de residência.
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COMPANHEIRA OU COMPANHEIRO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO
ESTÁVEL

PAIS INVÁLIDOS, SE ECONOMICAMENTE DEPENDENTE DO
SEGURADO
A. Certidão de Registro Civil, Cédula de Identidade e CPF do pai e/ou
mãe;
B. Declaração de que os pais não sejam beneficiários de qualquer
sistema previdenciário;
C. Comprovação de invalidez mediante laudo médico;
D. Comprovante de residência do segurado e dos pais;
E. Declaração de Imposto de Renda dos pais, mesmo que isento;
F. Declaração de Imposto de Renda do segurado;
G. Ação Declaratória de Dependência Econômica (cópia da petição
inicial, termo de audiência e sentença);
H. Quaisquer outros documentos que possam levar à comprovação
do fato.
I. Plano de Assistência à Saúde em que conste o menor como
dependente;
J. Quaisquer outros documentos que possam comprovar a
dependência econômica.

A. Carteira de Identidade e CPF do companheiro ou companheira;
B. Comprovante de residência;
C. Ação Declaratória de Convivência;
D. Certidão de casamento religioso, se houver;
E. Declaração de Imposto de Renda e plano de assistência à saúde
em que conste o convivente como dependente;
F. Conta bancária conjunta;
G. Certidão de Nascimento dos filhos desta união;
H. Quaisquer outros documentos que possam levar a comprovação
do fato.

MENOR SOB TUTELA OU ENTEADO QUE NÃO POSSUAM
CONDIÇÕES SUFICIENTES PARA O PRÓPRIO SUSTENTO
E EDUCAÇÃO
A. Termo de tutela ou documentação que comprove a existência de
processo judicial de requerimento de tutela, no caso de pedido em
andamento;
B. Certidão de Nascimento;
C. Declaração de que o menor não é beneficiário de qualquer sistema
previdenciário;
D. Ação Declaratória de Dependência Econômica (cópia da petição
inicial, termo de audiência e sentença)
E. Comprovante de residência;
F. Declaração de Imposto de Renda do segurado;
G. Plano de Assistência à Saúde em que conste o menor como
dependente;
H. Quaisquer outros documentos que possam comprovar a
dependência econômica.

FILHOS MAIORES INVÁLIDOS, ENQUANTO SOLTEIROS E
ECONOMICAMENTE DEPENDENTES DOS PAIS E SE A INVALIDEZ
HOUVER SIDO ATESTADA ATÉ A DATA DE SUA EMANCIPAÇÃO
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O interessado em obter a isenção de imposto de renda deverá ser
submetido à inspeção por junta médica designada pelo IPAJM.

G. Ação Declaratória de Dependência Econômica (cópia da petição
inicial, termo de audiência e sentença);
H. Quaisquer outros documentos que possam levar à comprovação
do fato.
I. Plano de Assistência à Saúde em que conste o menor como
dependente;
J. Quaisquer outros documentos que possam comprovar a
dependência econômica.

Documentos necessários:
A. Laudo médico atual especificando:
· Histórico da doença com a data de início;
· Nome de CID (Classificação Internacional de Doenças);
· Prognóstico;
· Laudos de exames.
B. Último contracheque.

3.3 Requerimento de Isenção do Imposto de Renda
Onde requerer?
O beneficiário aposentado, reformado ou pensionista interessado em obter
a isenção do imposto de renda deverá formalizar o pedido no
Protocolo/IPAJM por meio de requerimento, apresentando toda a
documentação relacionada na pág.23. Depois desse procedimento basta
aguardar o agendamento da perícia pela Subgerência de Perícia Médica.

E N Ç Ã O!
T
A

Para dar entrada no pedido não há necessidade de comparecer no IPAJM.
O interessado pode enviar pelo correio o requerimento, preenchido e
assinado pelo mesmo, endereçado ao Protocolo/IPAJM. Com o número
do processo de isenção, o andamento pode ser acompanhado pelo
telefone 08002860066. O formulário de requerimento pode ser adquirido
no site do IPAJM www.ipajm.es.gov.br, no link “Serviços”.

Para ter direito ao imposto de renda é necessário estar
aposentado, reformado ou ser pensionista e ainda
comprovar ser portador de moléstia grave.

Segundo o art. 30 da Lei Complementar 282/04, as doenças consideradas
como moléstias graves são:
Tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira ou visão
reduzida, hansenismo, psicose epiléptica, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de Paget, osteíte
deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA ou AIDS) ou
outros que vierem a ser definidos em lei com base na medicina
especializada.

A. Certidão de Registro Civil, Cédula de Identidade e CPF do pai e/ou
mãe;
B. Declaração de que os pais não sejam beneficiários de qualquer
sistema previdenciário;
C. Comprovação de invalidez mediante laudo médico;
D. Comprovante de residência do segurado e dos pais;
E. Declaração de Imposto de Renda dos pais, mesmo que isento;
F. Declaração de Imposto de Renda do segurado;

O endereço do IPAJM é: Avenida Vitória, n.º2365, Consolação, Vitória.
CEP:29053-360

Após ser concedida a Isenção do Imposto de
Renda, o IPAJM suspenderá o desconto em folha.
No caso da isenção gerar efeitos retroativos, o
segurado deverá requerer a devolução junto à
Receita Federal e apresentar laudo médico
pericial fornecido pela Perícia Médica do Estado.
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3.4 Requerimento de Auxílio Reclusão
·
·
·
·

tratamento da própria saúde;
acompanhar pessoa da família;
licença maternidade;
licença por acidente em serviço ou
doença ocupacional;
· redução de carga horária para a
servidora amamentar.

Como requerer?
O interessado deve se encaminhar à Subgerência Psicossocial/IPAJM para
orientação e preenchimento do formulário de requerimento do benefício,
que deverá ser protocolizado.
Documentos necessários:
A. Declaração de suspensão do recebimento da remuneração;
B. Atestado de recolhimento ao presídio;
C. Sentença condenatória;
D. Comprovante de renda dos dependentes;
E. Os documentos previstos na Portaria nº 133 -R de 07 de novembro de
2005, relativos a comprovação da dependência.

Fique ligado!

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS LICENÇAS
· O servidor que necessitar de licença para acompanhar pessoa da
família deverá obrigatoriamente comparecer à perícia médica portando a
documentação exigida, independente do número de dias da licença.
· O servidor só poderá tirar até 15 dias por ano de licença para
tratamento da própria saúde e deve entregar o atestado diretamente
no Setor de Recursos Humanos de seu órgão. Acima desse prazo,
independentemente da doença ou da quantidade de dias, o segurado
deverá ser submetido à perícia médica.

Os documentos deverão ser cópia autenticada ou
cópia simples acompanhada do original.

3.5 Perícia Médica Previdenciária

· A servidora lactante, ou seja, aquela que está amamentando, tem
direito a redução de carga horária para alimentar o seu bebê até
este completar a idade de seis meses. Essa redução consiste em uma hora
de descanso durante a jornada de trabalho, que poderá ser dividida em
dois períodos de meia hora cada um. A servidora pública lactante deverá
submeter-se mensalmente a inspeção médica oficial, para fins de
obtenção do competente laudo médico pericial relativo ao aleitamento.

A perícia médica previdenciária é uma inspeção feita por médicos peritos
designados pelo IPAJM. Ela é realizada no Setor de Perícia
Médica/IPAJM.
Podem ser várias as finalidades dessa inspeção, vejamos as principais:
A) Concessão ou prorrogação de licenças para:
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B) Perícia para posse
Nesse caso, quando alguém é aprovado em concurso público e nomeado
deve, antes de tomar posse, ser submetido à avaliação por médico perito
do IPAJM, que emitirá parecer considerando-o apto ou inapto para assumir
o cargo público.

· Nos casos de acidente em serviço, cabe ao chefe imediato do servidor
acidentado adotar as devidas providências para dar início ao processo de
caracterização de acidente no trabalho, no prazo de oito dias.

E) Junta Pericial para avaliação de Isenção de Imposto de Renda
Nesse caso, quem marca a avaliação pericial é o próprio Setor de Perícia
Médica.
Funciona assim: O segurado ou pensionista preenche o requerimento de
Isenção de Imposto de Renda, anexando os documentos comprobatórios,
e dá entrada no Protocolo/IPAJM. Depois, o processo será encaminhado à
Subgerência Psicossocial e, posteriormente, à Perícia Médica/IPAJM, a qual
ficará responsável por entrar em contato com o interessado e agendar a
perícia.

C) Declaração de Incapacidade definitiva para o trabalho
A declaração de incapacidade definitiva para o trabalho é concedida
quando um servidor em licença para tratamento da própria saúde é
considerado por Junta Médica permanentemente incapaz para exercer
suas atividades laborais. É com a emissão do laudo dos médicos peritos
que é dado início ao processo de aposentadoria por invalidez.

Como marcar uma perícia para concessão ou prorrogação da
licença médica?
O servidor deverá agendar inspeção médica pelo telefone (27) 33344899.

D) Junta Pericial para avaliação de maior inválido
Para que seja comprovada a incapacidade do maior e deferida a sua
inscrição como beneficiário é necessário que este seja submetido à
inspeção por médicos peritos designados pelo IPAJM. O interessado
deverá se dirigir ao Setor Psicossocial para fazer o requerimento. A
avaliação pericial é marcada pela Subgerência de Perícia Médica.

Falando nisso...
Para os que residem no interior do Estado, há a possibilidade de agendar
a perícia nas Unidades Regionais (os endereços e telefones encontram-se
no fim desta cartilha).
Mas cuidado!
Somente poderão ser concedidas nas Unidades Regionais as licenças
maternidade e as licenças para tratamento da própria saúde não
superiores a 30 dias.
Lembre-se:
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A servidora gestante ou alguém que a represente, além de portar os
documentos citados na pág.28, deverá apresentar também,
conforme o caso: Atestado /Laudo Médico do Obstetra; cópia do
Registro de Nascimento, caso a criança tenha nascido viva, ou cópia
da Certidão de Óbito, em caso de natimorto.

Uma servidora que reside em Cachoeiro de
Itapemirim necessitou se afastar do trabalho por
20 dias devido uma pneumonia. Essa servidora se
dirigiu à Unidade Regional de sua cidade, após
marcar perícia, e obteve a licença. Entretanto, os
20 dias não foram suficientes, pois ela ainda não
estava completamente curada. A servidora então,
com laudo de seu médico assistente, solicitou
uma prorrogação de mais 12 dias. Essa
prorrogação deverá ser feita no IPAJM, em
Vitória, pois 20+12=32, número superior aos 30
dias iniciais que poderiam ser concedidos nas
Unidades Regionais.

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA AMAMENTAR
Deverá portar os documentos relacionados na pág.28, sendo que o
Atestado/Laudo Médico será do Pediatra, que solicitará ou
recomendará a redução de carga horária.

JUNTA DE APOSENTADORIA
Deverá portar os documentos destacados na pág.28 e apresentar
cópia autenticada de Registro Civil (Certidão de Nascimento ou
Casamento) e do último contracheque.

Documentação necessária para realizar a inspeção médica:
1. Cédula de Identidade;
2. Guia de Inspeção Médica (GIM). Este documento é fornecido pelo Setor
de Recursos Humanos do órgão de origem do servidor. A GIM deve estar
devidamente preenchida, sem rasuras, datada, carimbada e assinada pela
chefia da área de Recursos Humanos ou pela chefia imediata nos casos
específicos.
3. Atestado/Laudo Médico, emitido pelo Médico Assistente, contendo
obrigatoriamente os seguintes dados: código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças - CID, carimbo com CRM e
especialidade, assinatura e data;
4. Exames complementares contendo os dados de identificação do
servidor, quando possível.
Além dessa documentação é preciso:

LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA DA PESSOA DA FAMÍLIA
Deverá comparecer apenas com os documentos já citados na pág.28

POSSE, REINTEGRAÇÃO OU APROVEITAMENTO
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UNIDADES REGIONAIS DE PERÍCIA MÉDICA

O servidor deverá apresentar os documentos estabelecidos na
pág.28, além de: exames de rotina - hemograma, glicemia,
colesterol total, triglicérides, VDRL, eletrocardiograma, Raio X do
Tórax (com laudo); e laudos especializados dermatológico,
psiquiátrico, cardiológico e odontológico; e outros exames exigidos
no edital de concurso público, quando for o caso.

6) Regional de São Mateus
Endereço: Rua Otavarino Duarte Santos, s/nº
Bairro Parque Washington São Mateus-ES - CEP: 29.930-000
Médico: Dr. Edalmo Colodette Santos
Tel. (027) 3773-7505

1) Regional de Cachoeiro do Itapemirim (Prédio do INSS)
Endereço: Rua Vinte e Cinco de Março, 116 / 4º andar
Cachoeiro do Itapemirim-ES - CEP: 29.300-150
Médico: Dr. José Luiz Afonso
Tel. (028) 3155-5915
2) Regional de Barra de São Francisco
Endereço: Hospital Drª Rita de Cássia
Rua Prefeito Manoel Gonçalves, 825 (centro)
Barra de São Francisco-ES - CEP: 29.800-000
Médico: Dr. Alcy Sathler Guerra
Tel. (027) 3756-4234
3) Unidade Sanitária de Afonso Claúdio
Endereço: Praça Aderbal Galvão, 230 Centro
Afonso Cláudio-ES CEP: 29.600-000
Médica: Drª Vanda Suely Fontes Vieira da Silva
Tel. (027) 3735-2512 (orelhão) / 3735-4000 (Posto de Saúde)
4) Regional de São Jose do Calçado
Endereço: Hospital São José do Calçado
Rua Dr. José Fernades Medina , s/nº - Centro - CEP: 29.470-000
Médico: Dr. Aloisio Tinoco de Siqueira Filho
Tel. (028) 3556-1340
5) Regional de Colatina
Endereço: CRE-Colatina
Rua Aroldo Antolini, s/nº
Bairro Esplanada Colatina-ES - CEP: 29.702-008
Médico: Zelber Renato Ferrari
Fone: (027) 3177-7921

Av. Vitória, 2365 · Consolação · Cep: 29053-360 · Vitória · ES
site: www.ipajm.es.gov.br · e-mail: ipajm@ipajm.es.gov.br
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(Fonte: Portaria Nº 028 - R de 10 de janeiro de 2006 Manual de Perícia Médica)

LICENÇA POR GESTAÇÃO

Confira este exemplo para facilitar o
entendimento:

IPAJM

Não é possível a prorrogação da licença para tratamento da própria saúde
nas Unidades regionais quando essa prorrogação exceder os 30 dias
iniciais.

