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O Regimento dos Orgaos de Pessoal da FSESP e respectivas rotinas 

de trabalho compoem o Manual para uo da Sego de Pessoal do Escritório  Con  

tral, Essas rotinas abrangem -110 s6 os assuntos relativos ao pessoal regi-

do pela legislação dos funcionarios públicos federais como os referentes ao 

pessoal regido pela Legislação Trabalhista. 

-Jtilizaçao pelos órgãos de Pessoal dos Escritórios  Regionals,  

,Il'Icados na rotina pela sigla ORP„ é.  um problema de simples adequa 
, 	 - 

çao a estrutura e competencia dos referidos orgaos, fixadas em regimento 

compl3mentada com as observaçoes e notas contidas nas proprias rotinas. 

O Manual contem indicação da legislação básica que regula cada as 

sunto, devendo a legislaçao subsidiária (regulamentos e atos normativos da 

FSESP) ser tam136m observada em cada caso.. 
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CAPITULO I - DA FINALID.'IDE 

„  
Art.  1Q - O sistema de Orgaos de Pessoal tem por finalidade cri 

entar, coordenar e executar as atividades de administraçao de pessoal 	da 

Fundaçao Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP). 

CAPITULO II - DA ORGANIZAO7k0  

Art.  20  - Os Órgãos de Pessoal da FSF,SP terão a seguinte ostru-

tura: 

A. NO ESCRITÓRIO CENTRAL 

Seção de Pessoal 

1,1 Subseção da Parte Permanente 

1.2 Subseçao da Parte Suplementar 

1.3 Subsegao Financeira 

B. NOS ESCRITÓRIOS REGIOIJAI_2 

2. 	Sego de Pessoal  

Art.  3Q - A crit;rio da Adninistração, os i!lscritórios Reionais 

poderão deixar de ter órgão próprio de pessoal. Nêste caso, os encargosoue. 
• caberiam ao referido orgao GO inoluir-cZo na  comp°  onos.a data Sc. 	Adminio- 

trativas respectivas. 
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11-.et. 4Q - A Seçao de  Pessoal  do Escritorio Central sera subor 

dinada, tecnica e administrativamente, a Diviso de Administraçao da FSESP. 

° 	•  Art.  5Q - As Seçoes de Pessoal dos Escritorios Regionais subor- 

• •  dinar-se-ao, tecnicamente, a Seçao de Pessoal do Escritorio Central e, ad-

ministrativamente, ás Diretorias  Regionals.  

CAPITULO   III  -  DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS  

Art. 6Q - À Seçao de  Pessoal  do Escritorio Central compete? 

Atrav'es da Subse4o da Parte Permanenteg 

a0 	elaborar expedientes de admissao e demissao do Pessoal sob o re-

gime da C.L.T. do Órgao Central; 

b0 	informar e opinar sobre processos e papeis referentes a direitos, 

deveres e vantagens do pessoal regido pela C.L.T. do Orgáo Cen-

tral e, quando for o caso, dos Orgaos Regionais; 

c0 preparar expedientes para concessao dos direitos e vantagens do 
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pessoal regido pela C.L.T. dos orgaos situados no Estado da Gua-

nabara; 

d. fazer anotagoes em carteiras profissionais do pessoal regido pela 

C.L.T. do Órgão Central; 

e. 	apurar a frequencia do pessoal regido pela C.L.T., mediante os e- 

lementos recebidos dos 6rgãos sediados no Estado da Guanabara,  fa  
, 

zendo as anotagoes necessarias nas fichas proprias; 

, 
f. fornecer a Subsegao Fina.D.ceïra os dados nocessarios a pagamento e 

outras vantagens financeiras devidas ao pessoal regido pela 

do Órgão Central; 

g.  reebef e controlar a execuçao das escalas de ferias do pessoal  re  
«0.~ 

gido pela C.L.T. dos eirgãos sediados no Estado da Guanabara; 

h. receber e complementar, na parte de sua competencia, os boletins 
, 	- 

de merecimento do pessoal regido pela C.L.T. do Orgao Central; 

i. receber, registrar e manter atualizados os elementos necessrios 

a promogao e a reclassificagao dos funcionarios regidos pela C.L. 

T. dos Órgãos Central e Regionais; 

j. 	organizar e manter atualizado o cadastro do pessoal regido pela 
„ 

C.L.T. do Orgao Central e dos Orgaos Regionais; 

1. 	organizar e manter atualizado o arquivo da Subsegao; 

m. providenciar o encaminhamento de pap;is ou documentos que devam 

ser arquivados na Sego de Comunicagoes e Arquivo; 

n. organizar e manter atualizada coletanea de atos normativos sobre 

pessoal regido pela C.L.T., expedidos pela FSESP ou por outrasfcn 
=MD. 

tes autorizadas; 

o. fornecer elementos para elaboraçao de quadros de pessoal, tabelas 
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de pagamento e outros fins, quando solicitados; 

colaborar em estudos relativos a sistemas de olassificação de  oar  

gos, de pagamento, de promoção, de treinamento e outros, aplioa-

veis ao pessoal regido pela C.L.T., quando solicitada; 

elaborar os expedientes de designaçao para gratifioaçao de funçao 

dos funoionários regidos pela C.L.T., dos órgãos Central e Regi-

onais. 

II. Atraves da Subseçao da Parte Suplementar: 

a. informar e instruir os prooessos referentes a direitos, deveres e 

vantagens do pessoal regido pela legislaçao do funoionario pbli-
federal, dos órgãos Central e Regionais, que devam ser encami-

nhados ao Ministério da Saúde para apreciação e decisão pelos Ór-

gaos ministeriais; 

b. informar e instruir os processos referentes a direitos, deveres e 

vantagens do pessoal regido pela legislação do funcionário públi-

oo federal, dos Órgãos Central e Regionais, que devam ser deferi-

dos pelo órgão Central da FSESP e, posteriormente, revistos e ho-

mologados pelo Ministério da Saúde; 

o. rever os expedientes de conoessao de vantagens deferidos, no ambi 

to dos Órgãos Regionais que devam ser encaminhados a apreoiaçao e 

homologaçao do Ministério da Saúde; 

d. 	preparar' todo o expediente referente ao pessoal regido pela legis 

laçao do funcionário públioo federal e providenciar seu encaminha 

mento ao Ministerio da Saude, atraves da autoridade competente; 

e, elaborar os boletins de frequãnoia doe funoionários da Parte Su-

plementar, localizados no Estado da Guanabara, e preparar os res-

pectivos expedientes de encaminhamento a Divisão de Pessoal do Mi 

nistério da Saúde; 

P. 

q. 
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f. receber e controlar a execuçao das escalas de ferias dos funciona 

rios da Parte Suplementar do órgão Central; 

g. receber e anotar nas fichas próprias a frequência dos funcionári- 
, - 

os da Parte Suplementar dos Orgaos Regionais, providenciando a  re  

messa dos respectivos boletins a Diviso de Pessoal do Ministerio 

da Saí:Ide; 

h. receber, complementar na parte de sua competencia, e encaminhar a 

Divisão de Pessoal do Ministt;río da Saiide, atravs da autoridade 

própria, os boletins de merecimento dos funcionários da Parte Su-

plementar dos L'gãos Central e Regionais; 

1. providenciar nomunicaçao a Diviso de Pessoal do Ministerio da Sa 

de qualquer alteraçao que interesse situaçao dos funoionári 

os da Parte Suplementar no Minis trio; 

j. 	elaborar, com base em elementos fornecidos pelos órgãos Regionais, 

propostas de aplicaçao ou retificaçao de aplicaçao de leis  au  de-

crates  federais que incidam sabre os fanoionários da Parte Suple-

mentar, providenciando o respectivo encaminhamento Divisão de 

Pessoal do Minist6rio da Sax'ide; 

1. manter artículaçao permanente com a Divisao de Pessoal do Ministe 

rio da Sal'ide, com o objetivo de ajustar e uniformizar entendimen-

tos e normas que devam ser aplicados aos funcionários da Parte  Su  

plementar;  

lo  fornecer ao Minist;rio da Sax'ade, atrav6s da autoridade competente, 

quaisquer infármaçoes referentes aos funcionarios da Parte Suple-

mentar, quando solicitadas; 

n. organizar e  muter  atualizado o cadastro dos funcionários da Par-

te Suplementar dos Órgãos Central e Regionais, do qual devem  cons  
.~e•  

tar  todos os elementos da vida funcional dos servidores de inte- 
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resse para o Ministerio da Saude,  aim  daqueles que interessam a 

FSESP; 

manter atualizados os elementos necessarios a pramoçao e a reclas 

síficaçao, na FSESP, dos funcionários da Parte Suplementar dos  Ór  

gaos Central e Regionais»  bem como elaborar os respectivos expo

dientes 

Po fornecer a Subseção financeira os dados para pagamento da  °ample- 
,  

mentaçao de salario e outras vantagens pecuniárias aos funcionári 

os da Parte Suplementar i Órgão Central, concedidas pela FSESP, 

em carater especial,  

expedir certidões de tempo de serviço aos funcionários da ParteSu 
=MO 

-:)lementar dos Orgaos Central e Regionais; 

r0 elaborar os expedientes de designação para gratificação de função 

dos funcionários da Parte Suplementar, dos Órgãos Central e Regio 

nais; 

s. organizar e manter atualizado o arquivo da Subseçao; 

t0 	providenciar o encaminhamento de papéis e dooumentos que devam ser 

arquivados na Seçao de Comunicaçoes e Arquivo; 

u0 organizar e manter atualizada coletanea de leis, decretos„ regula 

mantos»  pareceres, portarias, bem como atos normativos expedidos 

pela'FSESP, aplicaveis aos funcionários da Parte Suplementar.  

III.  Atraves da Subseçao Financeira{} 

ao 	receber das Subseçoes da Parte Permanente e da Parte Suplementar a 

frequencia e outros elementos necessarios a elaboraçao das fõlhas 

de pagamento do pessoal em exercício no Estado da Guanabara; 

b0 calcular os descontos decorrentes de faltas»  atrasos e licençasbem 

q. 
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como outros que incidam sobre os salários do pessoal em exeroício 

nos orgaos da Guanabara; 

00 preencher e manter atualizadas as fichas financeiras dos funcioná 

rios da Parte Permanente e da Parte Suplementar do Órgão Central; 

d. elaborar e confeccionar as folhas de pagamento e os respectivos 

cheques de todo o pessoal em exercício no Órgão Central; 

e. conferir e anotar os expedientes relativos á ajuda de custo a boi 

sistas e funcionários removidos 

f, elaborar e r'nfeccionar as folhas de pagamento e respectivos che-

ques dos funcionários bolsistas; 

aloular 4s contribuiçoes devidas pela FSESP a instituiçoes previ  
sr. A 

denciarias e outras, por força de lei, na parte referente ao Ór- 

gao Central; 

h. elaborar recibos de quitaçao para o pessoal regido pela C.L.T. do 
, 
Orgao Central,  cam  base nos elementos fornecidos pela Subseçao da 

Parte Permanente; 

elaborar todo o expediente relacionado  cam  o pagamento de pessoal 
- 

da FSESP, que deva ser feito no Orgao Central, e providenciar seu 

encaminhamento á Seção de Contabilidade; 

- 
J. receber todos os pedidos de passagens do Orgao Central, depois de 

aprovados pela autoridade competente; 

1. 	elaborar roteitos de viagens; 

reservar as passagens  areas  e preparar as respectivas requisiçãss; 

n0 providenciar o recebimento das passagens junto ás Companhias e as 

respectivas entregas aos interessados; 
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00 	receber e conferir na parte de sua competência, as faturas das Com 

panhias correspondentes as passagens fornecidas a todos os orgaos 

da FSESP, providenciando a remessa do respectivo expediente 

çao de Contabilidade; 

p. controlar e certificar as relaçoes de despesas de viagens do  Ór-
go  Central; 

qo controlar e preparar os pedidos de reembôlso junto ás Companhias, 

relativos as passagens forno3idas a todos os orgaos da FSESPenao 

utilizadas; 

To encaminhar, atraves de documento proprio, a Seçao de Contabilida-

de todas as ocorrencias que importem em pagamento ou em recebimen 

quando fôr o caso;  

So  elaborar tôda a correspondência referente a encargos afetos ;.  Sub  

seçao; 

t. organizar e manter atualizado o arquivo da Subseçao; 

u. providenclar o encaminhamento de papéis e documentos que devaras« 

arquivados na Seçao de Comunicações e Arquivo; 

v0 organizar e manter atualizada a coletanea de atos normativos, ex-

pedidos pela FSESP, de interêsse da Slibseciáo; 

x. fornecer elementos informativos ás Subseçoes da Parte Permanente 

e da Parte Suplementar e a Seçao de Contabilidade, quando solici-

tada, e a outros orgaos, quando autorizada; 

z0 elaborar estudos sobre tabelas de salarios e outros, quando sou-. 

citada 

aa0 informar ao Ministério da Fazenda todos os pagamentos efetuados a 

servidores no ano anterior, expedindo Oamunicagóes aos interessa-

dos, para fim de contrôle do imposto de renda. 
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Art. 7Q - 
 
À Seçao de  Pessoal  dos Escritorios Regionals compete 

le  Quanto aos funcionários da Parte Permanentes 

a0 elaborar expedientes de admissao e demissacq. 

b0 	informar ou opinar sabre processos e papèls referentes a direitos, 

deveres e vantagens 

08 preparar expedientes para concessao de direitos e vantagens; 

d0 fazer anotaçoes em carteira profissional; 

e, 	apurar a frequencia, mediante os elementos recebidos dos orgaos do 

ambto da Diretoria, fazendo as anotaçoes necessarias nas fichas 

proprias; 

f0 fornecer os dados neoessários a pagamento e a outras vantagens fi 

nanceiras;  

go 	receber e controlar a execuçao das escalas de ferias; 

h. receber e complementar, na parte de sua competencia, os boletins 

de merecimento, encaminhando-os a Seçao de Pessoal do Escritório 

Central, ap6s registro nas fichas de assentamento individual  

lo  organizar e manter atualizado o cadastro do pessoal de todos os 

orgaos subordinados a Diretoria Regional 

j. 	organizar e mantel' atualizada coletanea de atos normativos sobre 

pessoal regido pela C.L.T., expedidos pela FSESP ou por outrasfon 

tes autorizadas; 

1. 	encaminhar & Seçgo de Pessoal do Escrit6rio Central todos os ele- 
, 
o 
 - 

mentos e todas as informaçoes sobre o pessoal dos rgaos da Dire- 

toria Regional, necess'arios ao cadastro Central, inclusive para e 
- 	 — 

feito de promoçao e reclassifiz;açao. 
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II. Quanto as funcionários da Parte Suplementarg 

a0 informar, instruir e encaminhar á Seçáo de Pessoal do Escrit6rio 

Central os expedientes referentes a direitos, deveres e vantagens 

do pessoal regido pela legislaçáo do funcionário piiblico federal, 

em exercício nos orgaos da Diretoria Regional 

b. elaborar os boletins de frequancia dos funcionários da Parte Su-

plementar em exercício na Diretoria Regional, e providenciar enca 

minhamento á Delegacia do Tesouro no Estado e á Seçáo de Pessoal 

do Escrit6rio CentrRI  

co  receber e controlar a execuçao das escalas de farias dos funciona 
MONO  

rios da Parte Suplementar dos orgaos da Diretoria Regional 

x'eceber, complementar na parte de sua competencia„ e encaminhar 

Seçao de Pessoal do Escritt;rio Central, os boletins de merecimen-

to dos funcionários da Parte Suplementar dos 'cirgáos da Diretoria 

Regional 'b>10 	 -1-00L4 11)14:-64U dst. WALaCkuLLLA 

e. fornecer a Seçao de Pessoal do Escr1t6rio Central os elementos  pa  

ra propostas de aplicaçao ou retificaçao de aplicaçao de leis ou 

decretos federais (rue incidam sabre os funcionários da Parte Su

plementar, localizados nos órgaos da Diretoria Regional 

f. organizar e manter atualizado o cadastro dos ftinelon;trios da Par-

te Suplementar, localizados nos orgaossubordinados a DiretoriaRe 

gional, do qual devem constar todos os elementos da vida funcional 

dos servidores, de interesse para e Ministario da Saúde, alam da-

queles que interessem particularmente á FSESP 

g* fornecer os dados para pagamento da complementaçao de salário e 

outras vantagens peouniarias devidas aos funoionarios da Parte  Su  
OCD 

plementar em exercício na Diretoria Regional3 

h. organizar e manter atualizada coletanea de leis, decretos e regu- 
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lamentos, pareceres, portarias»  bem como atos normativos expedidos 

pela FSESP, aplic<axeis aos funcionArios da Parte Suplementar; 

encaminhar ã Seçáo de Pessoal do Escritório Central todos os ele-

mentos e todas as informaçoes referentes ao pessoal da Parte Su-

plementar, localizado nos órgãos da Diretoria Regional, necesE4tri 

os ao cadastro Central inclusive para efeito de promoçao e reclas 

síficaçao.  

Art.  8Q -  Alm  das atividades previstas no artigo anterior»  com 
ONSO 

pote aos órgãos de Pessoal dos Escritórios Regionais a execuçáo das seguin-

tes atividades 

uo 	elaborar todo o expediente relacionado com o pagamento de pessoal 

que deva ser feito na sede da Diretoria Regional e providenciar seu 

encaminhamento ;;. Seção de Contabilidade 

b0 	calcular os descontos decorrentes de faltas, atrasos e licenças, 

bem como outros que incidam sobre o salarío do pessoal em exerci-

cio na sede da Diretoria Regional e, quando for o caso, do pesso-

al dos demais orgaos da Diretoria; 

Co preencher e manter atualizadas as fichas financeiras dos funcion 

rios da Parte Permanente e da Parte Suplementar dos órgãos da Di-

retoria Regional; 

d0 elaborar ou conferir os expedientes relativos a pagamento de aju-

da de custo a funoloniiríos removidos; 

e0 calcular ou rever as contribuj46es devidas pela FSESP a institui-

çoes prevideneirias e outras, por força de lei, na parte referen 

te aos órgãos d Diretoria Regional; 

f0 	elaborar recibos de quitaçao do pessoal regido pela C.L.T. dos  or  
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gãos da Diretoria Regional; 

g• receber os pedidos de passagens dos orgaos da Diretoria Regional, 

depois de aprovados pela autoridade competente; 

h. reservar as passagens  areas  e preparar as respectivas requisiçoes; 

i. encaminhar, atraves de documento proprio, a Seçao de Contabilida-

de, todas as ocorrencias que importem em pagamento, ou em recebi-

mento, quando for o caso; 

A 
j. elaborar toda a correspondencia referente a encargos afetos a Se- 

ção; 

1. 	organizsr e manter atualizado o arquivo da Seçao. 

CAPÍTULO rv - DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL  

Art.  9 Q - Incumbe aos Chefes das Seçoes de Pessoal: 

dirigir, orientar e coordenar as atividades da Seçao; 

b1 	distribuir o trabalho pelas Subseções ou pelos funcion;.rios, quan 

do fôr o caso; 

c. assinar o expediente da Seçao para o qual estejam autorizados por 

circulares ou outros atos normativos expedidos pela FSESP e visar 

os demsis; 

d. proferir despachos finais de arquivamento ou outros que nao depen 

dam de decisão superior; 

e. baixar normas internas de trabalho ou propor a autoridade compe-

tente que o faça; 

a.  
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f. propor a autoridade superior a prorrogaçao do expediente para os 

funcionflrios da Seção; 

g0 propor á autoridade competente medidas necess;trias ao aperfeiçoa-

mento e bom andamente dos serviços da Seçao; 

h. comunicar á autoridade competente quaisquer irregularidades veri-

ficadas, sugerindo providencias, guando .for o caso; 

1. aprovar a escala de ferias dos funcionerios da Seçao; 

jo aferir o merecimento dos Pancion'arios que lhes foram imediatamen-

te subordinados; 

1. propor elogios ou puniçoes para os funcionarios da Seçao; 

m. 	indicar - eus substitutos, bem como os chefes das Subseçoes e os 

respectivos substitutos; 

n, zelar pela regularidade do serviço e pela disciplina dos funcio-

narios da Seçao; 

0, requisitar o material permanente e de consumo necesel'arios a 

Seçao; 

Po  fornecer os elementos necessarios para o orçamento da Seçao; 

q. exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pela autorida 

de superior competente;  

Art.  100  - Aos Chefes das Subseções da Parte Permanente, da 

Parte Suplementar e Finanzeira, incumbe 

a. supervisionar, orientar e coordenar as atividades das respectivas 
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Subseçoes; 

b. distribuir o trabalho pelos funcionarios da Subseçao:‘ 

c. rever, conferir e rubricar todo o expediente da Subsegao, encami-

nhando-o ao Chefe da Segáo a que se subordinem3' 

d, 	propor ao Chefe da Seçáo a adoço de medidas necessárias ao aper-

feiçoamento e bom andamento dos serviços3 

e. comunicar ao Chefe da Seçao quaisquer irregularidades verificadas, 

sugerindo providencias, quando for o caso 

f. opinar na aferiçgo do merecimento dos funcionários que lhes forem 

subordinadosí 

° 	' 	• propor ao Chefe da Sego elogios ou puniçoes para os funcionarios 

da respectiva Subseçg,o; 

h. 	zelar pela regularidade dos serviços da Subseçáo e auxiliar o Che 

fe da Seçáo na manutengáo da disciplina 

1. 	exercer outras atrIbuiçoes que lhes forem cometidas pelo Chefe da 

Seçao.  

Art.  11" 	Aos demais funcionários dos Órgáos de Pessoal, 	sem 

funçoes especificadas neste Regimento, cabe exercerem as atribuiçoesque lhes 

forem cometidas pelos respectivos chefes imediatos. 

CAPfTTan V -  DAS DISPOSTOS  PIN=  

Art.  j2 	- O horário de expediente dos Órgáos de Pessoal seráfi 

xado pela autoridade comp.ctente, observadas as normas especiais da FSESP  re  

lativamente à matria. 
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Art.  13Q - Os casos omissos nêste Regimento serão resolvidos pe  

lo  Diretor da Divisão de Administração do Escritório Central. 



ESCRITÓRIO 	 CENTRAL 

DIVI S -A 0 	DE 	ADMINIS7RAÇÃO  

SEC  AO 	DE 	PESSOAL 

SUBSEÇÃO 	I SUBSEÇÃO 	SUB  SEÇÃO 

: 

CONVENÇÕES 

SUBORDINAÇÃO INTEGRAL 
SUBORDINACÃO ADMINISTRATIVA 
SUBORDINAÇÃO TÉCNICA  

WEND EMI» C•1•1 • 	OND 

• • 

DIRETORIAS REGIONAIS —  RIC 
s  

SEÇÃO DE PESSOAL 

DIRETORIA., REGIONAIS 

SERVIÇOS 	ADMINISTRATIVOS 

SEÇÃO DE PESSOAL 

DIRETORIAS REGIONAIS — R 

SEÇÃO 	A DMINIST RA TI VA 

( INCLUINDO ENCARGOS DE PESSOAL) 
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ADmis sÀ." o  

Funcionários da Parte Permanente 

Legislação basioa: 

Legislaçao subsidiaria: 

Âmbito: Orgao Central de Pessoal  

Consolidação das Leis do Trabalho 

(Decreto-Lei nQ 5.452/43,  arts.  13 

e 29; 442 a 456) 

Regulamentos e outros atos normati 

vos da Fundaçao Serviço Espeoial 

de Salde P1:2blica. 

Orgao Regional de Pessoal * 

Fases: 	 Descrição 

1 	0 funcionário responsável da Subseção da Parte Pernanente (SPP) 

recebe, atraves da chefia da Subsegao, os documentos do candidato 

cuja admissão já foi autorizada, juntamente com as respecivaspro  

vas  de aptidao e notificaçao de sua lotaçao. Datilografa o con-

trato de trabalho, o modielo SESP-431 em 3 (tres) vias, abre a fi 

cha de registro individual  (mod.  SESP-480). Preenche a carteira 

profissional e prepara as fichas de contrle da lotação. Encami-

nha o expediente a chefia da SPP para conferencía. 

2 	0 chefe da SPP recebe o expediente»  confere, rubrica, encaminhan-

do-o, em seguida, a chefia da Seçao de Pessoal (SP). 

3 	0 chefe da SP recebe, visa e encaminha o expediente ã execução a-
travós da chefia ca SPP. 

4 *** 	O funcionário responsável recebe o expediente. Acompanha o candi 

dato ao Diretor da Divisao de Administraçao (DA), levando a car-

teira profissional, o contrato de trabalho e os  mods.  SESP-431. 

5 O Diretor da DL recebe o candidato. Assina a carteira profissio-

nal, o contrato de trabalho e os  mods.  SESP-431. Entrega ao can-

didato a carteira profissional e o original do contrato de traba- 
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lho , devolve ao tunoionrio respons:lvel a cópia do contrato de 

tn:zbalho e os  mods.  SESP-431. 

6  O funcion;trio responsé.vel abre o eartáo de ponto  (mod.  SESP-470) 

do novo funcionrio. Arquiva os comprovantes, a cópia do contra-

to de trabalho e 1 (uma) via do  mod.  SESP-431. Envia as 2 (duas) 
vias restantes do  mod.  SESP-431 á Seção de Contabilidade (Sc) e á 
Subseção Financeira  (SF)  e o pedido de emprêgo á Seção de Seleção 
e Orientaçao com as devidas anotaçoes. 

A admissão nos órgãos Regionais depende de prévia autorizaçao do 

Escritório Central. 

Nos órgãos Regionais serík emitida mis uma via do  mod.  Si'<P-431 e 

do  mod.  SESP.480 para serea rametidas ao cadastro do orgao de pes 

soai do Escritório Central. 

* * * 
	Nas Diretorias Regionais compete ao Diretor Regional a assinatura 

da carteira profissional, do contrato de trabalho e dos mods.SESP 

431. 



ADMISSÃO 

PARTE 	PERMANENTE 

FASES 

DIVISÃO DE 	ADMINISTRAÇÃO 

DIRE TOR  

SEÇÃO DE PESSOAL 

CHEFE  
S.P. PERMANENTE 

FUNCIONÁRIO CHEFE 

I 

2 

3 

4 

5 • 

6 

S.CONTABILI DADE 
NCEIRA 

EÇÃO 
-.. 

	
S FINA 

'' 	S.SEL 

19  
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APOSENTADORIA. POR TEMPO DE SERVIÇO 

Funcion;zios da Parte Suplementar 

Legislaçao basicas 	 Estatuto dos Funclonrios Pibb>.c,os 

Civis da Uniao (Lei nG 1.71215 20  

arts.  178, II„ l78 I 1790  1800a, 

b e pargrafos 1Qe 20, 184, I, II 

e  III).  

Legislaçao subsidiarias 
	

Regulamentes e outros atos normati 

vos da Fundaçae Serviço Especial 

de Síváde 

, 
Âmbitos 	Orgao Centra. de Pessoal 

Fasee? 	 Desoriçau 

O funcion;trio respons;.vel da Subaeç;o da Parte Suplksmentazo (SPS) 

reoebe0  atrav;s da chefia da Subseçao0  requerimento d 	ion;.-
rio interessado ao Presidente da Repblica, solicitando a medida 

e outro requerimento ao Superintendente pedindo o einhamezto 

Diviso do Pessoal (DP) do Ministrio da Sal'ulle (MS). Consulta 

a fiche de assentamento individual  (Mod.  SESN,410) para apurar o 

tempo de serviço, informa o expediente, anexando mapas de  temp  

de serviço e elabora oficio de encanânImmonto ao MS.  •Entrega %-

do ao chefe da SPS para conferncia. 

2 	0 chefe da SPS recebe, confere, rubrica e  remote  wexpedleir 	a 

chefia da Seçao de Pessoal (SP). 

3 	0 chefe da SP recebe, via e envia o exp~te ao Diretor da Dic. 

viso de Adminístraçáo (DA) para assinatura de oflAi. 

4 	0 Diretor d DA assina o oficio e encaminha o expediente ao mS., 

por intermdío 	Seçao de Oomunicaçóes e Arquivo (SOA). 

5 	0 MS recebe o expediente, transforma em proüewsc numerado.  Exam&  

na a soliciAagao. Elabora 0) expediente de aposentadoria (decreto 
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e exposiçao de motivos) e submete-o ao Presidente da Republica,pa 

ra assinatura e publicaçao em Diário Oficial. Recebe o processo 

com o decreto assinado e publicado e restitue á FSESP, depois de 

providenciar publicaçao do ato no Boletim de Pessoal. 

6 ** 	0 funcionário responsável recebe o processo devolvido pelo MS a- 

través da chefia da SPS. Emite o  mod.  SESP-431, em 4 (quatro) vi 

as, junta ao processo e entrega ao chefe da SPS. 

7 

8 

9 *** 

O chefe da SPS confere e rubrica o  mod.  SESP-431 e entrega ao che 

fe da SP. 

O chefe da SP visa  mod.  SESP-431 e envia ao Diretor da DA que as 

sina e devolve. 

O fuucio4x10 responsável reCebe de volta o expediente. Remete 1 

,',uma) via do  mod.  SESP-431 para a Seçao de Contabilidade (Sc), e 

1 (uma) via para a Subseçao Financeira  (SF),  entrega 1 (uma) via 

ao interessado e arquiva a restante, depois de feito o registro na 

ficha de assentamento individual. Arquiva a ficha e demais pa-

pais do funcionário aposentado. Prepara despacho de arquivamento 

do processo e entrega expediente ao chefe da SPS. 

10 	0 chefe da SPS confere, rubrica e entrega ao chefe da SP. 

11 	0 chefe da SP assina o despacho e encaminha o processo ao Diretor 

da DA que o envia ao MS, através da SCA. 

Quando se tratar de funcionário de fora do Estado da Guanabara, o 

requerimento deve vir com as necessáxias informaçoes prestadas pe  

lo  Órgão de Peonl da Diretoria, cabendo ao Órgão de Pessoal do 

Escritorio Central rever e conferir as iaformaçoes. 

** 	Será de 4 (quatro) o número de vias do  mod.  SESP-431, quandoa apo 
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sentadoria for de funcionário em exercício em Diretoria Regional. 

*** 	Quando se tratar de funcionário sediado fora da Guanabara, a dis-

tribuiçao do  mod.  SESP-431  sera  a seguinte, alem da via destinada 

ao cadastro da SP do Escritório Central: 

, 
4. 	3 (tres) vias para * Diretoria Regional (funcionario aposen- 

- 
tado„ orgao regional de pessoal e orgao regional de contabi- 

lidade). 



APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO 

PARTE 	SUPLEMENTAR 
23  

DIVISA0 DE ADMINISTRAÇAO 

DIRETOR 

D.P. 

MINISTÉRIO 

DA 	SAÚDE 

SEÇÃO DE PESSOAL 

CHEFE 

FASES 
S.P.SUPLEMENTAR 

FUNCIONÁRIO CHEFE 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

S. CO NTA 31LI DADE 
.::EIRA S. FINAN 

•• INTERESSADO 

10 

II O 

DECRETO 
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APURAÇÃP, LMNSAL DA FREQUENTCIA  

Funcionários da Parte Suplementar * 

Legislaçao basica: 
	

Circular nQ 7, de 16 de agosto de 

1938, da Secretaria da Presidn - 

cia da República. 

Âmbito: órgao Central de Pessoal 

-Orgao Regional de Pessoal ** 

Fases: 	 Descriçao 

1 	0 funcionar5:-, responsavel da Subseçao da Parte Suplementar (SPS) 

recebe, a-,xaves da chefia da Subseçao, as papeletas medicas e os  

mod  SESP-431 relativos a concesso de licenças e outros afasta-

mentos, bem coma os  cartes  de  panto (mod.  SESP-470) dos funcioná 

rios da Parte Suplementar e ofícios de comunicaçao de frequencia 

dos funcionarias requisitados da Fundaçao Serviço Especial de Sau 

de Pl'iblica. 

2  Apura as faltas mediante exame dos cartões de ponto e demais do- 
. 

cumentos relativos a frequencia, em confronto com a copia do bole 

tim de frequencia do  ms  anterior. Elabora o boletim de frequen-

cia do  ms  em curso  (mod.  DASP-100). Providencia o arquivamento 

das papeletas e devolve os  mods.  JESP-431 ao funcionário encarre-

gado das anotagões nas fichas de assentamentos. Assina os bole  

tins  de frequência e encaminha o expediente ;3. chefia da SPS para 

conferencia. 

3 	0 chefe da SPS recebe, confere, rubrica e encaminha o expediente 

á chefia da Sego de Pessoal (SP). 

4 "<(-:,•;t- O chefe da SP recebe o expediente. Assina os boletins de frequen  

cis,  e os encaminha ao Diretor da Diviso de Administraçao (DA)  pa  

ra assinatura. Recebe de volta os boletins e encaminha o expedi-

ente ao funcionário responsável, através da chefia da SPS. 
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5 	0 funcionário responsável recebe o expediente. Separa e encami- 

nha o original e uma copia a DP do MS, uma copia a Seçao de Conta 

bilidade (SC), através da Subseçao Financeira  (SF),  arquivando a 

restante na SP. 

A apuraçao de frequencia dos funcionários da Parte Permanente obe 

dece a rotina idêntica, sendo o boletim substituido por uma fôIha 

de ponto. 

, 	- 
* * 
	

As Diretorias Regionais enviarao ao cadastro do Orgao de Pessoal 

do Escritório Central 2 (duas) vias do boletim de frequencia  quo,  

posteriormente, enviará uma ' delas ;t DP do MS. 



APURAÇÃO MENSAL DE FREQÜÉNCIA 

PARTE SUPLEMENTAR 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

EASES  
SEÇÃO DE PESSOAL  

S. P. SUPLEMENTAR 
CHEFE DIRETOR 

FUNCIONÁRIO CHEFE 

I 
O 

2 ni 
II 

3 

4 - - 0 

MINISTÉ RIO DA SAÚDO 
5 CONT S. ILIDADE 

, 
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AUSÊNCIA  POR moTrvo DE CASAMENTO, NASCIMENTO E  ÓBITO 

Funcionários da Parte Permanente 

legielaqao Basica: 

Legislaçao subsidiaria: 

Âmbitos 	Órgao Central de Pe. 

Gonsolidaçao das Leis do Trabalho 

(Decretoc.Lei no 5.452/43, 	arts.  

471, 473) 

Regvlamentos e outros atos norma-

tivos da Fundaçao Serviço Especi-

al de Sm'ide P(klica. 

Orgao Regiotk. e Pessoa/ 

Fases: 
	

Descriçao 

1 * 	O funcionario responsavel da Subseçao da Parte Per;nanente (SPP)re 
cr.> 

oebe, através da chefia da Subseçao, a '';omunicagao do orgao ernque 

está localizado o funcionário sabre o motivo de seu afasamentotm 

porário, acompanhada da certidao de casamento»  de nascimento ou do 

atestado de 6bito, conforme o caso. Datilografapem 4 (q~o)vias, 
A 

o  mod.  SESP-43/. Envia o expediente a chefia da SPP para conferen  

ciao  

2 

3 

4 

O chefe da SPP recebe, confere, rubrica e encaminha o expediente 

a chefia da Seçao de Pessoal (SP) para assinatura. 

O chefe da SP assina o  mod.  SESP-431 e devolve o expediente ao  fun  

cionário responsáve^,. 

O 	funcionário re3ponsável recebe de volta o expediente, atrav;sda 

chefia da SPP. Elabora memorando encaminhando ao interessado a 

certidao e o original do  mod.  SESP-431.  Remote  c()pia do mod.SESP 

431 a Seçao de Contabilidade  (SG)  e Subseç;o Financeira  (SF)  e 

arquiva a  rest.,.,  ,ze, apos a devida anotaçao na ficha de registro  in  

dividual  (mod.  SESP-480). 
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a. 	A comunicaçao poder a ser feita junto com a remessa da fre- 
A 

quencia. 

b. Na impossibilidade da apresentação  at;  a data do encerramen-

to da frequência, a certidão de casamento ou o atestado de ó  

bit°,  conforme o caso, deverao ser apresentados quando do  re  

torno do funcionário ao trabalho. 

c. Nas Diretorias Regionais o  mod.  SESP-431 será expedido em 4 

(quatro) vias, sendo a 4 (quarta) encaminhada ao cadastro da 

SP do Escrit6rio Central. 



AUS'E'NCIA POR MOTIVO DE CASAMENTO NASCIMENTO E ÓBITO 

PARTE PERMANENTE 

FASES 

SEÇÃO 	DE 	PESSOAL 

CHEFE 
S.P PERMANENTE 

FUNCIONÁRIO CHEFE 

I 

2 

3 • 

4 
S. CONTABILIDADE 

' S.FINANCEIRA 
' IN TER ESSADO 

I 

1  

he 
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AUSÊNCIA POR MOTIVO DE CASAMENTO E ÓBITO 

Funcionários da Parte Suplementar 

Legislaçao básicas 

Legislaçao subsidiárias 

Estatuto dos Fúncionários PCthIios 

Civis da Uniao (Lei nQ 1.711/52,  

arts.  79,  items  II,  III;  153, í-

tens I e II; 155 e parágrafo ni  

co;  1569  parágrafos 109  2Q„ 3Qe 4Q) 

Regulamentos e outros atos norma-

tivos da Fundaçao Serviço Especi  

al  de Sa.(xde 

Imbitos Órgao Ce-atral de Pessoal 

Órao Regional de Pessoal 

Fa..1308 	 Descriçao 

1 * 	O funcionario da Subseçao da Parte Suplementar (SPS) resronsíkvel 

pela apuração da frequência, recebe, atrwu.ês da chefia da Subse- 

çao,  memorando  de comunicaçao do orgao em clue  esta  localizadoo re 

querente„ sabre o motivo do seu afastamento temporário, acompanha 

do da certidao de casamento ou atestado de 6bito, conforme o caso. 

Anota no memorando os dados extraídos da certídao ou do atestado 

necessários para a ficha de assentamento individual  (mod.  SESP-410) 

e Boletim de Frequencia  (mod.  DASP-100). Guarda o memorando  deco  

municaçao at o  fim  do ms pars  fazer  as  devidas  anotaçoes;  ela- 

bora memorando de devoluçao dos documentos ao ›srgao de localia-a-

çao do funcionário e entrega o expediente ao chefe da SPS. 

O chefe da SPS reoebeD  confere e rübriotk  

a chefia da Seçao de Pessoal (SP). 

O chefe da Seçao de Pessoal. (SP) recebe, assina e manda para a Se 

çao de Comunicaes e Arquivo para encaminhar. 

4 	0 funcionarío responsavel, por ocasiao da apuração da frequênciap 

2 

3 
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apanha o memorando retido, faz as anotações no Boletim de Frequen 

ela e na ficha de assentamento individual, arquivando-o depois. 

a. A comunicaçaC podera ser feita junto com a remessa da fre-

quencia. 

b. Na  impossibilidyle cLa apresentaçao at a data do  encerramen- 

to da frequencía, a certidao de casamento ou o atestado de o 

conforme o caso, deverao ser apresentados quando do  re  

tc)rno do servidor ao trabalho. 

c. O registro nc .cadastro central relativo ao afastamento por 

motivo de casamento ou óbito„ dos funcionários da Parte Sua 

plementar das Diretorias, será feito através da 	do bo- 

letim de frequencia. Para tanto, a anotaçao no B.F. deverá 

conter todos os elementos necessários ao registro na ficha 

funcional do servidor. 



AUSÉNCIA  OR  MOTIVO DE CASAMENTO E OBITO 

PARTE 	SUPLEMENTAR 

FASES 

DIVISÃO 	DE ,ADMINISTRAÇÃO  

SEC -AO DE PESSOAL 

CHEFE S.C. A . 
S.P SUPLEMENTAR 

FUNCIONÁRIO CHEFE 

I 

2 

Í 

4 

32 
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CERTIDÃO DE TEMPO  DE SERVIÇO * 

Funcion;A> riosda Parte Suplementar 

Legislação  basics.: 

Legislaçao subsidiaria: 

Âmbito: 	órgão Central de Pessoal 

Fases: 

1 **  

Lei ni)  3.750/60 -  Decreto  AQ 

49.464/609  art. 32, part;grafo úni 

co.  

Regulamentos e outros atos norma-

tivos da Fundação Serviço Espeoi-

al de Sal:,.de Piíblicao 

Descriçao 

O l'uncierairio respons;.vel da Subseção da Parte Suplementat 

recebe o pedido de certidão de tempo de serviço  (ex-officio  ou a 

requerimento do funclonrio), atravês da chefia da Subseção.  Con  

2 

3 

4 

sulta a ficha de assentamento individual  (mod.  SESP-4W a fim de 

computar o tempo de serviço. Datilografa a certidão. Encaminhao 

expediente ã chefia da SPS para conferência. 

O chefe da SPS recebe, confere, assina e encaminha o expediente ã 

chefia da Seção de Pessoal (SP). 

O chefe da SP recebe, visa e encaminha o expediente ao Diretor da 

Divisao de Administraçao (DA). 

O Diretor da DA recebe o expediente. Despacha  corn  o Superinten. 

dente a quem cabe a autenticaçao da certidao. Encaminha o reque-

rimento e a certidão assinada ã SP. 

5 	O chefe da SP recebe de volta o expediente e envia ã SPS para pos 

tenor encaminhamento ao funcionrio respons;tvel. 

6 	 O funcionrio responvel recebe o expediente, entrega a certidao 

ao requerente :;diante recibo no próprio requerimento e o arquiva. 
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Prestado ao extinto SESP. 

* * 
	

Em se tratando de Órgãos de Pessoal das Diretorias Regionais, 	o 

pedido de oertidao de tempo de serviço deve vir acompanhado dos e 

lementos necess;trios ã expedição da certidão. 



CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVI CO 

PA RTE  SUPLEMENTAR  

I 

FASES 

DIVISÃO DE 	ADMINISTRAÇÃO 

DIRETOR 

SUPERIN - 

TENDENTE 

SEÇÃO DE PESSOAL 

CHEFE 
S.P. SUPLEMENTAR 

FUNCIONÁRIO CHEFE 

I 

2 

3 , 

4 0 - 

5 

6 --- - INTERESSADO 

1 

, 

35 
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CONCESSKO DE AUXÍLIO DOENÇA 

Funcionários da Parte Suplementar 

Regimento e Manual de Rotinas 

Legislação básica: 

Legislação subsidiárias 

Âmbito: 	Orgao Central de Pessoal  

Estatuto dos Funcionarios Públi-

cos Civis da Uniao (Leint2 1.711/52,  

art.  143) e respectiva regulamen-

tação. 

Regulamentos e outros atos norma-

tivos da Fundaçao Serviço Especial 

de Saúde Pblica, 

Fases: Descrigão 

1  O funcionario responsavel da Subseçao da Parte Suplementar (SPS) 

recebe, através da chefia da Subseção, os requerimentos do inte-

ressado. Retira do arquivo os laudos médicos, anexa-os as reque 

rimentos e remete o expediente ã chefia da SPS que o confere, ru- 

brica e encaminha a chefia da Seçao de Pessoal (SP). 

2 * 	O chefe da SP recebe o expediente e encaminha à Seção de Comunica 
, 

çoes e Arquivo (SCA) os laudos  medicos  para extrair fotocópias.Re 
41.1111F 

cebe de volta os laudos médicos e as fotoc6pias. Anexa os reque-

rimentos do interessado. Envia o expediente ã SPS. 

O funcionário responsável recebe o expediente, através da chefia 

da SPS, retira e arquiva as fotocc;pias dos laudos médicos, prepa-

ra ofício de encaminhamento ao Ministério da Saúde (MS) e passa o 

expediente ã chefia da SPS para conferencia. 

O chefe da SPS recebe o expediente, confere-o, rubrica-o e remete-

o a chefia da SP. 

O chefe da SP recebe e visa o expediente, remetendo-o ao Diretor 

da Divisão de Administração (DA) para assinatura e posterior enca 

minhamento ao MS, através da SCA. Recebe da SCA cópia do oficio 

3 

4 

5 
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e o requerimento de encaminhamento do interessado e os enviaáSPS. 

O funcionario responsavel recebe, atraves da chefia da Subseçaoda 

Parte Suplementar, o expediente, arquivando-o após. 

Nas Diretorias Regionais os laudos  medicos so  enviados ao Órgão 

de Pessoal do Escritóri, Central com carta do Diretor Regional. 

4 
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CONCESSKO DE SALÁRIO FAMÍLIA * 

Funcionários da Parte Permanente 

, 
Legislaçao basica: 

Legislaçao subsidiária: 

Lei ng) 4.266/63 e Decreto n 

53.153/63 

Regulamentos e outros atos norma-

tivos da Fundaçao Serviço Especi-

al de Saúde Pública. 

, 
Âmbito: 	Orgao Central de Pessoal 

Orgao Regional de Pessoal 

Fases: 	 Descrição 

1 ** 	O "trocirlario responsavel da Subseção da Parte Permanente (SPP)re  
«moil 

cebe, atra-As da chefia da Subseção9  o pedido do interessado com 

os documentos competentes. Confere pela ficha de registro indi 

vidual  (mod.  SESP-480) a ficha de dependentes (modo SESP-221). Da 
a. IOW 

tilografa em 4 (quatro) vias o  mod.  SESP-431 referente à concessão 

do benefício solicitado. Envia a chefia da SPP para conferencia. 

2 	0 chefe da SPP recebe, confere, rubrica e encaminha o expediente 

a chefia da Seçao de Pessoal (SP). 

3 *** 	0 chefe da SP recebe, visa e encaminha o expediente ao Diretor da 

Diviso de Administraçao (DA) para a concessao do benefícioe 

4 	0 funcionário responsá'vel recebe o expediente autorizado, atrav;s 

da chefia da SPP, anota o benefício na ficha de registro individu  

al  e distribui 1 (uma) via do  mod.  SESP-431 à Seção de Contabili- 

dade (Sc), 1 (uma) via à Subseção Financeira  (SF),  1 (uma) via ao 
funcionário beneficiado e arquiva a restante. 

Quando se trata do  IQ  dependente a ficha ; aberta vista dos da-

dos do registro individual e dos comprovantes. 
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0 cancelamento do salário famIlia é automático: 

a. quando o dependente atinge 14 anos de idade; 

b. quando o empregado deixa de fazer as provas exigidas por lei. 

** 	Nas Diretorias Regionais 1 (uma) via do  mod.  SESP-431 será encami 

nhada ao cadastro da SP do Escrit6ric Central. 

* * * 
	

Nas Diretorias Regionais a concessao e feita pelos respectivos  Di  

retores. 
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CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMíLIA * 

Funcionários da Parte Suplementar 

Legislaço básicas 

Legislaçao subsidiárias 

Estatutos dos Funcionários Publi-

cos Civls da União (Lei n<2 1.7029  

arts.  138 a 142). (Lei 04.069/629  
art.  21 e parágrafo iinico; Leino 

4.242/630  art.  16). (Decreto-lei 
nQ 6.022/43. 

Regulamentos e outros atos norma-

tivos da Fundaçao Serviço Especi-

al de Sade 

Âmbito: 	Órro CE)„Itral de Pessoal 

Orgo Regional de Pessoal 

Fases s 	 Descrigao 

1 	0 funcionarío responsavel da Subseçao da Parte Suplementar (SPS) 

recebe, atraves da chefia da Subseçao„ os requerimentos do. inte-

ressado ao Superintendente e ao MS acompanhados da documentaçao 

competente (certidao de casamento, nascimento, 6bito9  se for o  ea 

so, etc.)  e da declaraçao de dependentes (mod0 anexo a rotina) de 

vidamente preenchida. Consulta a ficha de assentamento individu-

al  (mod.  SESP-410) 9  a fim de comprovar o no:Imero e o nome dos de-

pendentes anotados e verifica se o pedido se conforma legisla - 

çao vigente. Elabora informaçao no formulárío de concessao, dati 

lografa  oriel°  ao Minist;rio da SaU'de (MS) solicitando incluir em 

folha de pagamento e sua publicagao. Retira o requerimento ao  Su  
perintendente e arquiva-o. Encaminha o expediente â chefia daSPS 

para conferencia. 

2 	0 chefe da SPS recebe, confere, rubrica e encaminha o expediente 

a chefia da Seçao de Pessoal (SP). 
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3 	0 chefe da SP recebe, visa e encaminha o expediente ao Diretor da 

Divisao de Administraçao (DA). 

4 ** 	O Diretor da DA assina o formulário e o ofício e encaminha o  expo  

diente ao Superintendente, para concessão do benefício. Recebe-o 

de volta e providencia seu encaminhamento á Divisão de Pessoal do 

Ministério da Saúde (MS). 

5 A DP do MS recebe,  revs  o expediente e providencia a incluso em 

folha e publicaçao do benefício, devolvendo o processo numerado a 

fim de ser retirada a documenaçao. 

6 	0 Diretor da DA recebe e encaminha o processo á SP. 

7 	0 chefe da SP recebe o processo e encaminha ao funcionário respon 
, 	 . savi, para as providencias cablvels, atraves da chefia da SPS. 

O funcionario responsavel retira a documentaçao que deve ser ar-

quivada ou restituida ao interessado. Prepara recibo mediante o 

qual é entregue ao interessado a documentação  competent°,  Anota 

ou providencia anotaçao do benefício concedido na ficha de assen-

tamento individual. Arquiva a lâ via da declaraçao. Depois de  en  

tregues os documentos ao interessado, anexa ao processo o recibo 

assinado, prepara despacho de devoluçao a DP do MS e entregao  pro  

cesso ao chefe da SPS. 

0 chefe da SPS recebe, confere, rubrica e encaminha o processo a 

chefia da SP. 

10 	0 chefe da SP recebe o processo, assina o despacho e o remete ao 

Diretor da DA para posterior encaminhamento ao MS, onde o proces-

so  sera  arquivade). 

8 

9 

Obedece a rotina semelhante o cancelamento do salário-família. 
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** 
	

Nas Diretorias Regionais o saláxio-familia concedido pelos  Dire  

tores, que solicitam sua inolusao na folha de pagamento do Minis-

tério da Sailde, através de oficio dirigido ao Delegado do Tesouro 

local, encaminhando ao Escritorio Central a informaçao acompanha-

da dos requerimentos do servidor ao Superintendente e ao MS, bem 

como a respectiva documentagao, para reviso e encaminhamento a 

DP do MB. 

Nessa oportunidade, a SP do Escrit6rio Central  far  4A a competente 

anotaçao em ficha. 



CONCESSÃO DE SALARIO-FAMÍLIA 
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DEMISSÃO  

Funcionários da Parte Permanente 

Legislação básica: 	 Consolidação das Leis do Trabalho 

(Decreto-Lei nt)  5.452/430 	arts.  
447 a 491). 

Legislaçao subsidiaria: 

Âmbito: 	órgão Central de PessGal 

Orgao Regional de Pessoal 

Regulamentos e outros atos norma-

tivos da Fundaçao Serviço Especi-

al de Saúde Pública, 

Fases: 
	

Descriçao 

1 * 	O chefe da Seçao de Pessoal (SP) recebe do Diretor da Diviso de 

Administraçao (DA) o requerimento, ja deferido, ou a copia da  car  
, 

ta de demisso do funcionario. Encaminha o expediente a chefiada 

Subseção da Parte Permanente (SPP). 

2 ** 	O funcionário responsável recebe o expediente, através da chefia 

da SPP, aguarda o envio da frequencia do funcionário demissioniulo 

e da carteira profissional. Recebe a frequência do referido fun-

cionario, a carteira profissional e o cartao de ponto  (mod.  SESP-

470). Datilografa 1 (uma) via da faha de ponto  (mod.  SESP -200) 

e preenche a carteira profissional. Emite o  mod.  SESP-431 em 3 

(tres) vias. Encaminha o expediente a chefia da SPP para conferen 

cia, juntamente com a ficha de registro individual  (mod.  SESP-40. 

3 	A chefia da SPP recebe o expediente, confere-o, rubrica-o e o  en-
caminha ao  °here  da P. 

4  0 chefe da SP recebe e visa o expediente. Encaminha ao Diretorda 

DA, para assinatura, a carteira profissional e o  mod.  SESP-431.Ria 

cebe-os de volta ap6s assinados. Anexa-os aos demais documentos. 

Encaminha-os a chefie( da Subseçao Financeira  (SF).  
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5 

6 

7*** 

8  

O funcionárío responsável recebe o expediente através da chefiada  

SF.  Calcula o pagamento, se houver, e o lança na ficha financei-

Datilografa o recibo de quitaçao (mod0 anexo a rotina) e emi 

te o CPD (modo anexo a rotina); envia os documentos á chefia da  

SF  para conferencia »  arquivando»  em seguida, a ficha financeira. 

A chefia da  SF  recebe o expediente, confere-o, rubrica-o, e o en-

caminha ao chefe da SP. 

O chefe da SP recebe o expediente, visa o recibo de quitaçao e  en  
11~1111,  

caninha á Seção de Contabilidade (SC) o CPD, o recibo de quitação, 

a folha de ponto, a carteira profissional e o original do  mod.  

SESP-431. Envia á chefia da SPP os documentos restantes. 

O fu«ncionário responsável recebe o expediente, através da chefia 

r5  SET'.  Arquiva a ficha de registro individual, a carta  au  reque 

rimento de demisso e 1 (uma) copia do  mod.  SESP-431, envial (unia) 

via para a  SF  e aguarda a devoluçao pela SC, das copias do recibo 

de quitaçao, para arquivo. 

re..  

Nosórgãos Regionais a demissão ; autorizada pelos Diretores Regio 

nals. 

** 
	

No órgão Regional d9 pessoal o  mod.  SESP-431 ; emitido em 3 (três) 

vias, uma das quais ; encaminhada á SP do Escrit6rio Central, jun 

tamente com uma copia do recibo de quitaçao.  Sera  de 4 (quatra)o 
número (te vias quanao se tratar de funcionário com exercício em 

escrit6rio local. 

*** 	No caso de demissao de funcionario com tempo de serviço igual  au  
superior a 1 (e/0 ano, haver;„ necessidade de hamologaçao da dis-

pensa pelo Minístério do Trabalho ou Justiça do Trabalho. 
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FÉRI.AS  

Funcionárioa da Parte Permanente 

Legislaçao basicas 

Legislaçao stibsídiárias 

Imbitog 	órgao Central de 	ai 

árgao Regi.ual de Pessoal 

Consolidaçao das Leis do Trablh« 

(Decreto-Lei no 5.452/513, artigos 

129 e 147 ) 

Regulamentos e outros atos norma 

t..5s da Fundaçao SESP. 

Fases 	 Descrito 

1*  funcionário responsável da Subseç;co de Parte PerManente (SPP)  re  

cebe, atraves da chefia da Subseçao, memorando acompanhado da  car  

teira profissional do interessado. Verifica na ficha de registro 

individual  (mod.  SESP-480) se o funcionário tem direito a gozá-las 
o 

e se esta de ac 	 o ordo com a escala de farias elaborada pelo rgao de 

lotaçao. Anota a concessao na carteira profissional. Datilografa 

em 4 (quatro) vias o  mod.  SESP-43l. Envia o expediente a chefia da 

SPP para conferéncia. 

2 	 0 chefe da SPP recebe, confere e rubrica o expediente. Encaminha-o 

A  SF»  para calcular o pagamento e efetuar os necessarios regiátroe. 

5 	 0 funcionário responsável da  SF  recebe o SESP-4319  atrav4;à da che  

fin  da Subseçao, calcula o pagamento devido»  anota-o no verso da 

2a via do  mod.  SESP-431 e entrega ao chefe. 

4 	 O óhefe  da  SF conferéo  rubria a 2,4  via do SESP-431 etxo~inhando o  

expediente a chefia da SP para assinatura do mesmo e da carteira 

profissional, e remessa 	SPP. 
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5 	0 funcion;rio respofts;vel recebe de volta o expediente, através da 

chefia da SPP. Remete o original e cc;pia do  mod.  SESP-431,juntamen 

te com a carteira profissional a Seçao de Contabilidade, copia do 

SESP-431, a Subseçao Financeira e arquiva a restante, depois de  fa  

zer a necessaria anotaçao na ficha de registro individual° 

(*) 
	

a) Nas Diretorias Regionais o  mod.  SESP-431 ser; expedido em 5 

(cinco) vias, sendo a 511,  encaminhada ao cadastro da SP do 	Es 

critf;rio Central* 

b) At o dia 10 de dezembro de cada ano os orgaos da Fundaçao 

SESP enviam as escalas de férias dos seus funcion;rios as res 

pectivas Seçóes ana 	 de Pessoal. 
Po 	 0 

Qualquer modificaçao na escala fixada,  sera  comunicada com  an  

tecedencia  minima  de 8 (oito) dias, aos Orgaos de Pessoal,  con  

forme Instruçao de Serviço ni) 8/659  item 4, da DA. 
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FRIAS 

FuncionÊtrios da Parte Suplementar 

Legislaçao basicas 
	

Estatuto dos Funcionrios Pblicos Ci 

vis da Uni';o (Lei  nil  1.711/52,atigo 

84 a 87 ) 

Legislaçao subsidiarias 	 Regulamentos e outros atos normativos 

da Fundado SESP. 

Imbites 	Órgao Central de Pessos' 

Órgao Regional de Peal  

Fases 
	

Descriçáo 

1* 	 O funcionrio respons'avel verifica semanalmente, as escalas de f; 

rias, expede os  mods.  SESP-4319  em 4 (quatro) vias, para cada  fun  

cionrio, entrega-os ao chefe da Subseço da Parte Suplementar ( 

SPS ), para conferiro 

2 	O chefe da SPS confere o  mod.  SESP-4319  rubrica e manda ao chefe 

da  SF. 

3 O funcionrio da  SF  recebe o SESP-431 atrav‘s da chefia da Subse-

çao, calcula o pagamento quando houver pedido de adiantamento,  an  

tando-o na 21  via e o entrega em seguida ao chefeo 

4 	0 chefe da  SF  confere e rubrica a 21  via do SESP-431, remetendo o 

expediente chefia ia SP para assinatura e remessa ; SPS0 

5  ,kt 	O funcionrio respc,fisavel recebe, através do  chafe  da SPS, envia a 

21  via para a SC, uma via para a  .SF  13 e  la  para o interessado, 

quivando a reotarchep depois d nótar na fich^ de 44000n-b~onto 

dividual ( 	SESP-410 ) e no boletim de frequencía (mcd.olo 

DASP-100 ), 



   

Pessoal Regimento e Manual de Rotinks 53 

   

   

o 
At o dia 10 de dezembro de cada ano os urgaos da Fundaçao SESP  en  

viam as escalas de farias dos seus runclont;rios ;s respectivas Se 

çoes tta  Wm-4w de Pessoal. 

Qualquer modificaçáo na escala fixada ser 4 comunicada com antece 
A 

dencia mínima de 8 (oito) dias, aos Urgaos de Pessoal, conforme 

Instruçao de Serviço no 8/85, ftem 4, da DA• 

O registro no cadastro :itrai relativo ;s frias dos funcionitrios 

da Parte Suplementar, das Diretorias Regionais, ser; feito atravas 
A 

de copia do. Boletim.de  Frequencia. 

(*) 

** 
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GRATIFICAÇXO ADICICNAL ( QUINQUÉNIOS )  

Funcionários da Parte Suplementar 

Legislaçao bLiica8 

Legislaçao subsidiáriag 

Estatuto dos Funclonários PtIblicos Ci 

vis da Uniáo ( Lei nia 1.711/52, artigo 

1459  hem XI, § ilnico do  art.  146 ) 

Lei no 4.345/64,  art.  10 e parágrafos. 

Regulamento e outros atos normativos 

da Fundaçao Serviço Especial de Salde 

Pblica. 

Imbitog 	órgao Central de Pessoal 

&ro Regional de Pessoal 

Faoo 	 Desoriçao 

1* 	0 funcionario responsavel da Subseçao da Parte Suplemento (SPS)re 

cebe, atraves da chefia da Subseçao, requerimento do interessado 

dirigido ao Diretor da Divisab de Pessoal do Minist*;rio da SaCIde 

(MS), solicítando concessao de quinquenio e requerimento ao Supe 

rintendente, pedindo encaminhamento. Verifica na fiche de assenta 

mento individual  (mod.  SESP-410) se o requerente possui o tempo de 

serviço neoessario ao gozo de .vantagem e elabora informaçao no  re  

querimento..,ao...Superintendente,Preenche formulário prgprio 	para 

concessao, emo2..(duas).vias,-e1abora e junta mapa. de. tempo de ser 

viço. em...2..(.duas) vias, datilograf,.oficio em 4 (quatro)  vies  a che 

fia do Serviço de Comunica4es_do Ministério da Sarúde, para nume 

raro expedienta Entrega o oficio e demais documentos ao chefe da 

SPS. 

2 O chore_ da.SPS.recebe, egif.erep - rubrica e encaminha o expediente à  

chef La.. 	Seçao de...Basso/Ed-(.SP) depois de retirar o requerimento 
A 

ao. Superintendent.e_a_devolve?looao. funcion4rio para arquivar. 
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3 	O chefe da SP, recebe, visa e encaminha o expediente ao Diretor da 

Diviso de Administraçao (DA). 

O Diretor da DA manda o expediente ao Superintendente para conces 
daa•P  

so  do benefeio. Recebe-o de volta, assina o  ()dojo  e encaminham 

MS, atraves da Seçao de Comunicaçoes e Arquivo ( SCA ). 

O Serviço de Comunicaçoes do MS recebe, transforma em processo nu 

merado e devolve, atraves da Seçao de Comunicaçoes e Arquivo (SCA) 

da FSESP 

6** 	O funcion4rio responsvel recebe o processo, atrav;s da chefia da 

Subseçao, elabora portaria, em 5 (cinco) vias, e offcio ao Serviço 

de Comunicaçoes do MS, solicitando a publicaçao da mesma. Junta ao 

processo a portaria deciaratoria do interessado e entrega o expedi 

ente a chefia da Subseçao„ para conferencia. 

7 	 O chefe da Subseçao confere, rubrica e encaminha ao chefe da SP, 

8 	 0 chefe da SP visa 8 encaminha ao Diretor da DA, 

9 	 0 Diretor da DA providencia a assinatura do Superintendente na por 

taria, assina o ofició e juntando o processo, remete-o ao Serviço 

de Comunicaçoes do MS, atraves de, SCA. 

10 	0 funcion;rio responsável da SPS, recebe da SCA, atravs da 	che 

fia da Subseçao o processo devolvido, revisto e j; devidamente pu 

blicadn a concessao. Retira a portaria declaratc;ria, prepara reci 

bo para entrega da mesma ao interessado e elabora despacho de devo 

luçao do processo ao MS, para arquivamento. Junta o recibo devida 

mente assinado pIo Interessado ao processo, e entrega ; chefia da 

9tibmo9no- 

11 	O chefe da Subseçao confere, rubrica e encaminha ao chefe da SP, 

12 	0 chefe da SP 9 ,81ila e encaminha ao Diretor da DA que visa o despa 

cho e o remete ao Ministério da SalPide, atrav;s da SCA. 

4 

5  
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(*) 
	

Nas Diretorias Regionais a gratifica4o adicional (quinquênios) 

concedida pelos Diretores, que solicitam sua incluso na fôlha de 

pagamento do MS junto as Delegacias do Tesouro no Estado, atraves 

de oficio. O (m) expediente (s) é  (so)  encaminhado (s) 'El SP do c'n.  

go  central, juntamente com a portaria de concessao do Diretor Re 

gional, preferivelmeng-  coletiva, para publicaçao no D.O. e poste  

nor  reviso pela D.P do MS. 

A SP recebendo o expediente, examina-o e providencia seu encaminha 

mento a DP do MS, para reviso e homologaçao. O restante do preces 

sarnento 	idêntico ao previsto para o orgao central (fases 10, 11 

e 12), que comunica a publicaçao ao orgao de loteçao do servidor, 

através de carta acompanhada da portaria declaratClria. 

* * 
	

A portaria declaratoria deve ser anexada pelo interessado aos  re  

querímentoso  salvo quando a mesma se encontrar nos orgaos de  pee  

soai, circunstancia que  clever;  ser esclarecida pelo requerente. 
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LICENÇA A GESTANTE  

Funcionários da Parte Permanente 

Legislagao basicas 

Legislaçao subsidiarias 

lmbitos 	dorgão Central de Pe3,soal 

Órgão Reglo.aal de Pessoal 

Consolidação das Leis do Trabalho (De 

creto-Lei n0  5.452/43,  art.  392 § 

e 20  ). 

Regulamentos e outros atos normativos 

da Fundag;o Serviço Especial de Saúde 

Pública. 

Fases 	 Descriçeo 

1* 	0 chefe da SP recebe o requerimento da funcionárie, já despacha 

do pelo Diretor da DA e o encaminha ao Serviço Médíoo que e devol 

ve  epos  o devido parecer. Recebe o requerimento de volta com e  pa  

recer medico e o encaminha ao Diretor da Divisao de Administragao 

para aprovagao e devoluçao a SP. 

2  O funcionário responsável da SPP recebe, atravtfis da chefia da  Sub  

seçao, o requerimento devidamente aprovado e expede o  mod.  SESP-
431„ em 4 (quatro)  vies,  entregando o expediente ao chefe da SPP. 

O chefe da SPP confere, rubrica e encaminha ao chefe da Seção de 

Pessoal (SP), que o assina e devolve a SPP. 

O 	fuacionário responsável recebe o expediente assinado, atravf;s 

da chefia da SPP. Entrega o original do  mod.  SESP-431 	interes- 
saacap enArla 1. (uma) via â aubuo9clu Fluancsoix-m (0F),,1 (umm) c'z'  3o 

4.:01•• 

g;o de Contabilidade (SC) e arquiva a restante, junto  conk  o reque 

rimentop depois de registrar a licença na fiche de registro indi 
•••••  

victual (mod. SESP-480). 
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a) O requerimento dirigido ao Superintendente, no 6rgáL 	cen 
a«. 

trai»  e aos Diretores nos orgacs reglonals. Recebendo o reque 

rimento a. SP encaminha-o, imediatamente, ao Serviço M;dicogpa 

devolve a SP depois que a gestante e examin&da. 

b) Ser; de 5 (cinco) o nilmero de vias do  mod.  SESP-431, 	quando 

a  licença  for de fun 2_riaría em exereicio em Esoritorio 



LICENÇA 

PAR T E 

'A 	GESTANTE 

PER  

11 

FASES 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETOR 

SEÇÃO DE PESSOAL 

CHEFE 
S.P. 	PERMANENTE 

FUNCIONÁRIO CHEFE 

I 

2 

3 e 

4 
,INTERESSADA 
....S. CONTABILIDADE 

EIRA 1•111 
Am S. FINAN 
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LICT2, NÇA  A GESTANTE  

Funcionarias da Parte Suplementar 

Legislaçao basicas 
	

Estatuto dos Funcion;rios PtIblicos Ci 

vis da União (Lei no 1.711/52, artigo 

107 ) 

Legislaçao subsidiria 	 Regulamentose outros atos normativos 

da Fundaeao Serviço Especial de Saude 

Imbitog 	órgao Central de Pesscal 

Orrao Regional de Pessoal  

lases 	 Descriçao 

1 * 	O chefe da SP recehc o requerimento da funcionaria ja despachado 

pelo Diretor da DA 	o encaminha ao Serviço Mdice, que o devolve 

apos o devido parecer. Recebe o requerimento de volta com o pare 
1JMND 

cor msadico e o encaminha ao Diretor da Diviso de AdministraçaoIa 

ra aprovaçao e devoluçao a SP. 

2 	 0 furcionario responsavel da SPS recebe, atravs da chefia da  Sub  
effil~ 

seçao, o requerimento devidamente aprovado e expede o  mod.  SESP= 

431, em  4 (quatro) vias, entrevando o expediente ao chefe, 

0 chefe da SPS confere, rubrica e encaminha ao chefe da Seçao de 

Pessoal (SP) que assina o  mod,  SZSP-431 e devolve á SPS. 

O funcionario responsavel recebe o expediente assinado, atravesdá 

chefia da SPS. Entrega 1 (uma) via do  mod.  SESP-431 á interessada, 

envia 1 (uma) á  SF,  1 (uma) a Seçao de Contabilidade e arquiva a 

restantop j\n/to com o rooDimoxvbo, am,r>in At, r-,-s-Ersr 

na ficha de asentamento individual  (mod.  SESP-410) e no boletim 

de frequencia (mod.  DASP-100 ), 

3 

4** 
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O requerimento e dirigido ao Superintendente, no Órgao Central, e 

aos Diretores nos órgaos Regionais. Recebendo o requerimento, 	o 

chefe da SP encaminha-o, imediatamente, ao Serviço 16;dico que o 

remete a SP depois que a gestante e examinadao  

* * 
	

O registro no cadastro central relativo licença da gestante, de 

funcion;rias da Parte Suplementar das Diretorias, será feito atra 
A 

ves de copia do boletim de frequencia. 



LICENÇA 'A GESTANTE 

PARTE 	SUPLEMENTAR 

FASES 

DIVISÃO 	DE 	ADMINISTRAÇÃO 

SEÇAO DE PESSOAL 

DIRETOR 
S. P. SUPLEMENTAR 

CHEFE 

FUNCIONÁRIO CHEFE 

I • 

2 • 

3  -. 

4 
- INTERESSADA 

!DADE 
-.1 R A 

S,CONTABI 
S.  FIN ANC  

64 
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LICENÇA ESPECIAL 

Funcion4rios da Parte Suplementai 

Legislaçao basicas 

P  Legislaçao subsidiarias 

Estatuto dos Funciont;rios PtIblicos Ci 

vis da Uniao (Lei no 1.711/529  arts0 

116 e 117 ) e Decreto no 38.204/550 

Regulamentos e outros atos normativos 

da Fundaç;o Serviço Especial de SaCtde 

Ámbitos 	árgao Central de Pessoal 

Fases 	 Descriçao 

1 * 	O funcionarío responsavel da Subseçao da Parte Suplementar (SPS ) 
0 	 0 

recebe, atraves da chefia da Subseçao requerimento do funcionario 

dirip:ido ao Superintendente, solicitando a licença. Atravs 	de 

consulta aos assentamentos funcionais, verifica se o requerente 

preenche as condiçoes necessarias ao gozo da licença. D; informa 

çao no proprio requerimento e, se a licença puder ser concedida 

expede o  mod.  SESP-431„ em 4 (quatro) vias e entrega o expediente 

ao chefe da SPS para conferir e dar proseguimento. 

O chefe da SPS confere, rubrica e envia o expediente ao chefe da 

Seçao de Pessoal (SP) que, depois de visa)-109  o remete ao Diretor 

da Diviso de Administraçao (DA). 

O Diretor da DA encaminha o expediente ao Superintendente para 

conceder a licença. Recebe de volta, assina o  mod.  SESP-431 e de 
O 

volve tudo ; SP. 

O funcion;rio respons;vel recebe o expediente atravs da chefiada 

SPS. Registra a concessáo da licença na ficha de assentamento  in  

dividual  (mod.  SE3P-410) e no boletim de frequencia (mod.DASPADO). 

Arquiva 1 (uma) via do  mod.  SESP-431 e o requeimento. Entrega 1 

(uma) via do mod.SE5P-431 ao funcion'ario licenciado, envia 1 (uma) 

a Seçao de Contabilidade (Sc) e 1 (uma) a Subseçao Financeira  (SF)  

2 

3 

4 ->`.  
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a) Quando se tratar 

rimento deve vir 

orgao de pessoal 

informaçoes. 

de funcionario de orgaos regionais, o roque_ 

comm neoessarias informaçoes prestadas pelo 

da Diretoria, cabendo á SP  raver  e conferiras 

h) será de 5 (cinco) o numero 

licença for de funcion;rio 

de vias do  mod.  SESP-431, quando a 

em exercício em escrib;rio local. 

** 
	

0.7;ando se tratar de funcionÊtrio sediado fora da Guanabara, a dia 

tribuiçao do  mod.  SESP-431,  sera  a seguinte: 1 (uma) via dóstina 

da ao cadastro da SP do Escritório Central e as  domain  para * Es 

critório Regional. 



LI CENÇA ESPECIAL 

PARTE SUPLEMENTAR 

FASES 

DIVISÃO 	DE ADMINISTRAÇÃO 

DIRETOR 

TENDENTE 
 

SUPERIN- 
SEÇÃO DE PESSOAL 

CHEFE 
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I 
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3 ...- 0  

4 
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LICENÇA PARA TRATAR DE INTEASSES 'PARTICULARES E 

PARA ACOMPANHAR 0 C3NJUGE  

Funcianários da Parte Suplementar 

Legislagao basical 
	

Estatuto dos Funcionários Pblicos Ci 

vis da Uniao. (Lei no 1.711/529  arts.  

88 item V, 110 e parágrafos 10  e 2Q 0  

1119  1129  113 e 114 - trato de 	inte 

resses particulares e 88, “em VI, e 

115 parágrafos 10  e 2Q para acompniiar 

o conjuge. 

• Legislaçao subsidiarias Regulamentos e outros atos normativos 

da Fundaçao Serviço Especial de Saude 

Imbitos 	Orgao Central de Pessoal 

Fases 	 Descriçao 

1 * 	0 funcionário responsável da Subseçao da Parte Suplementar(SPS)re 

cebo, atraves da chefia da Subseçao, os requerimentos do interes  

sack),  um dirigido ao Diretor da Diviso do ,Pessoal (DP) do Minis 

trio da Sa&le (MS) solicitando a licença e outro endereçado ao 

Superintendente da Fundaçao Serviço Especial de Saude Publica, pe 

dindó encaminhamento daquele. Verifica pelos asOentamentes se o 

requerente faz js a licença, elabora mapa de frequencia (pei4odo 

dos dois illtimos anos de efetivo exerccio ) e oficio ao Diretor 

do Pessoal do MS, com as tnformaçoes necessarias a concessao. Ano 

xa ao of{cio o requerimento e o mapa e encaminha ao chefe da 

SPS. 

O chefe da SPS conferep rubrica e encaminha o expediente ao chefe 

da Seçao de Pessoal (SP). 

3 0 chefe da SP encaminha o expediente ao Diretor da Diviso de  Ad  

ministraçao (DA) para despachar e submeter a DP do MS. 



Pessoal 
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6 

4 A DP do MS recebe o expediente, transforma-o em processo numerado 

examine o pedido e deDt parecer. O Diretor da  Di?  profere 	despacho 

concedendo a licença que e publicado em Boletim de Pessoal e Diá 

rio Oficial . Devolve o processo Fundaçao Serviço Especial 	de 

Saúde Pública. 

5 ** 	O funcionário responsável recebe o processo devolvido pelo MS , 

atraves da chefia da SPS. Elabora memorando-encaminhando o preces 
^  

so  pare ciencia do interessado e devolve ao chefe que rubrica e  en  

via ao chefe da Seçao de Pessoal para assinatura e «neaminhamento 

ao orgao aonde tem exq-olio o funcipnário. 

O funcionário responsável recebe atrav;s da chefia da SPS, •  pro  . 

cesso de volte com o "Ciente" do interessado e a informaçáo do rés 

t±vo chefe da data da licença. Faz as anotaçoes nas fiches 	de 

assentamento (mod.SESP-410 ) e no boletim de frequencia (mod.DASP 

100) e prepara despacho de devoluçao do processo ao MS* 

7 	 0 chefe da SPS confere, rubrica o despacho e o remete ao chefe da 

SP. 

8 	 0 chefe da SP assina o despacho e remete ao Diretor da DA que visa 

e encaminha o processo ao MS, atraves da Seçao de Comunicaçoes e 

Arquivo (SCA), para ser arquivado* 

O requerimento aoSuperintendente e uma ct;pia do oficio ao MS,  sae  

arquivados na SP S que os recebe da SCAp na fase 3 da rotina. 

** 	Quando se tratar de funcionrios dos (›rda'os regionais o pedido de 

ve vir devidamente informado pelos respectivos orgaos de pessoal D 
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. 	 A 
a SP do Escritorio Central apenas reve e providencia o resto do 

. . 
processamento. Ainda quando se tratar de orgao regional o memoran 

..... 

do previsto na fase :$ (aw±m:) e substituído por carta do orgao cem 

trai e o memorando  sera  feito no orgao  regionals,  quando necessa 
4CMIO. 

rio. 



LICENÇA P/ TRATAR DE INTERÈSSES PARTICULARES E P/ACOMPANHAR 0 CÔNJUGE n  
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LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAbE * 

Funcionários da Parte Suplementar 

Legislaçao basicas 

Legislaçao subsidiarias 

Estatuto dos Funcionários Públicos Cl 

vis da Uni;o (Lei no 1.711/529  arts.  
88 a 105 ). 

Regulamentos e outros atos normativos 

da Fundaçao Serviço Especial de Saúde 

PUblica. 

Imbites 	órgao Central de Pessca.L 

Orgao RegicnIdo Pessoal 

Fases 	 Descriçao 

1 	 O funcionário responsável da Subseç;o da Parte Suplementar ( SPS ) 

preenche a 'Guia de Exame Ocasional de Sanidade e Capacidade Fisi 
4 	 O 

ca"  (mod,  anexo a rotina). Encaminha-a a chefia da SPS que a confe  

re,  rubrica e, apos assinatura do chefe da SP, entrega ao interes-

sado. 

O Pancionário interessado comparece ao Serviço Médico ou Junta Me 

dica com a guia. Retorna SP após o exame, munido da Papeleta ME;'.. 

dica, na qual é fixado o período de licença. 

O chefe da SP recebe a papeleta e a encaminha ao Diretor da DA. 

O funcionário responsável, á vista da papeleta, emite  mod.  SESP 

431 em 4 (quatro) vias, e remete o expediente ; chefia da SPS. 

O chefe da SPS recebe o expediente, confere-o, ruhrica-o e encami 

nha-o á chefia da SP. 

6 	 0 chefe da SP recebei, assina o  mod.  SESP-431 e devolve o expedieate 

ao funcionrio respons;vel a fim de ser feita a distribuiçao 	do  

mod.  SESP-4319  at.ravés da chefia da SPS. 

2 ** 

3 

4 

5 
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7 O funciorArio responsável recebe o expediente, entrega ao servi 

dor.licenciado. a papeleta juntamente com o original do  mod.  SESP-

431, encaminha as vias restantes, 1 (uma) a Seçao de Contabilida- 
, 

de (Sc), 1 (uma) a Subseçao Financeira ( 3F), arquiva a ultima a 

pos fazer as devidas anotaçoes na ficha de assentamento individuiL  

al (mod.  SESP-410) e no boletim de frequencia (mod.DASP400) 0  

licenças inferiores a 90 (noventa) dias  so  concedidas 	pelo 

Serviço Medico da FSESP. 

** 	Nos Estados o exame ser lá feito por Junta Mé'dioa, cujos Laudos se 
.ffilffif 

rao remetidos a SP do Escritorio Central, para posterior éncami 

nhamento ao Ministérío da Sade. 



LICENÇA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE 
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MELHORIA DE SALÁRIO E CONCESSIO DE QUINQUPINIOS  

ANOTAÇXO EM CARTEIRA PROFISSIONAL  

Funcionários da Parte Permanente * 

o 
Legislaçao basicas 

o 
Legislaçao subsidiarias 

Imbitos 	órgao Central de Pessoal  

&gat-,  Regional de Pessoal  

Consolidaçao das Leis do Trabalho ( 

Ditreto-Lei nQ 5.452, arts.29 a 

36 a 40 ) 

Regulamentos e outros atos normativos 

da Fundaç'Elo Serviço Especial de Saúdo› 

Pública. 

Fases 	 Descriçao 

,* 	O funcionário responsável da Subseça'o da Parte Permanente (SPP) 
0 

comprova, mensalmente, atraves de ficha propria, quais os fundo 
, 

narios que tem direito a medida. Elabora memorandos aos orgaos de 

lotaçao„ solicitando as carteiras profissionais e entrega-os 	ao 

chefe da Subseçtrao. 

2 O chefe da SPP recebe, confere, rubrica e encaminha-os a chefia 

da Seçao de Pessoal (SP). 

0 chefe da SP recebe as memorandos, assina e os expede. 

44- 	O funcionário responsável de SPP, recebe as carteiros  pr  fissio 

atraves da chefia da ãPP. Consulta a ficha de registro indivi 

dual  (mod.  SESP-480), a fim de verificar se e carteira profissio-

nal está atualizada. Lança o benefcio concedido no carteira  pro 

fissional  e no ficha de registro individual. Datilografa o modG 

SESP-431  en Lí  (quatro)  vies,  e encaminha a chefia da SPP para  con  

ferenc ia 

5 	 0 chefe da SPP recebe e expediente, confere, rubrica e encaminha 
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a chefia da Seçao de Pessoal ( SP ). 

6 *** O chefe da SP recebe o expediente, visa e mcaminha ao Diretor da 

Diviso de Administraçao (DA) para assinatura da carteira profis 

sionai e do  mod.  SESN431. Recebe de volta o expediente assinado 

e o encaminha ao chefe da SPP. 

O funcionrio respons;vel recebe o expediente, através da chefia 

da SPP. Retém a carteira profissional para entregar ao interessa-

do, guarda a ficha de registro individual, arquiva 1 (uma) via do  

mod.  SESP-431 e distribui as duas vias restantes, 1 (uma) para a 

Subseçao Financeira e 1 (uma) para a Seçao de Contabilidade. 

«ffiranera,  

Obedece a mesma rotina a concessao de quinquenios a funcion;rios 
o% 44  

da Parte Suplementar, quando o quinquenio,nmo coincidir cm o do 

Ministério da Saiidé. 

• W 
** 	a) Nos orgaos regionais de pessoal o funcionario recebe o expedi 

ente através do chefe imediato. 
• ow  

b) Nos orgaos regionais de pessoal o  mod.  SESP-431  sera  emitidoem 

4 (quatro) vias, devendo uma ser remetida para O cadastro do 
M 	 P 

orgao de pessoal do Escritorio Central.  Sera  emitido em 5 (cmn  

co  ) vias o SESP-431 referente a funcionrios de Escritt;rio  lo  

cal. 

* * * 
	

Nas Diretorias Regionais  so  competentes para assinar as carteiras 

e  mod.  SESP-431 os Diretores Regionais. 

OBS. s Nos orgaos regionais a anotaçao do beneffcio na carteira profissi 

onal ser feita apos a confirmaçao do Escritie)rio Central. 



MELHORIA DE SALÁRIO E CONCESSÃO DE QUINQUÊNIOS 
( ANOTAÇÃO EM CARTEIRA PROFISSIONAL ) 

PARTE 	PERMANENTE 

FASES 

DIVISÀO DE ADMWISTRAÇÃO 

DIRETOR 

SEÇÃO DE PESSOAL 

CHEFE 
SR PERMANENTE 

FUNCIONÁRIO CHEFE 

I 

2  - ÁS SEÇÕES 

3 

• 

4 II 

5 

6 II 

7 S.FINANCEIRA 
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Legislação básicas 

Legislaçao subsidiárias 

MUDANÇA DE LOCALIZAÇXO  

Funcionários da Parte Permanente 

Consolidaçao das Leis do Trabalhe (De 
«MIR 

creto-Lei n2  5.452/43, arts. 468 e 

unico, 469 e paragrafos - 470 e §  uni  

ea )4,  

Regulamentos e outros atos normativos 

da Fundaçao Serviço Especial de Saude 

órgão Central de Pessoal 

Fases 	 Descriçao 

1 * 	O 1.'uncionario responsavel recebe, atravs do chefe da Subseção da 

Parte Permanente (SPP), o expediente relativo a mudança de locali 

zaçao do funcionario para outro orgao, devidamente aprovado. Emite 

o mod.  SESP-431,  gm  4 (quatro) vias. Entrega o expediente chefia 

da SPP para conferencia. 

2 ** 	0 chefe da SPP recebe, confere, rubrica e encaminha o expediente a 

chefia da SP. 

3 	 0 chefe da SP recebe, visa e encaminha o expediente ao Diretor da 

DA. 

0 funcionário responsável da SPP recebe o expediente atravás 	da 

chefia da Subseçao. Anota na ficha de assentamento individual  (mod)  

SESP-480) a nova localizaçao do funcionário. Remete ao interessado 

o original do  mod.  SESP-431 e distribui as outras vias para a  Sub  

orgao eco 	n ao Finaceirap Segao de Contabílidado v  para o novo 	do  lo  

taçao e arquiva a via restante, 

Pessoal 
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A mudança de localizaçao de uma para outra  DR  e previamente autori 

zada pela Superintendencía0  

Em se tratando de mudança de looalizaçao dentro do mesmo Estado 

serao competentes para autoriza-la os Diretores  Regionals.  Neste 

caso o  mod.  SESP-431 ser x emitido em 5 (cinco) vias sendo uma reme 

tida  'ix SP do Ôrráo Central. 

* * 
	

Em se tratando de transferencia de uma  DR  para outra, o  mod.  SESP- 

431, ter i; a seguinte distrbuiç;os 1 (uma) via para o interessado; 

1 (uma) via para a Diretorin onde estava localizado o funcion;rio; 

1 (uma) via para o orgao reional de pessoal; 1 (uma) via para o 
W 

orgao regional de contabilidade da nova localizaçao e 1  (Ulna)  via 

para o arquivo da SPP. 
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, 
Legislaçac basicas 

Legislaç;o subsidi;irías 

MUDÂNÇA DE LOCALIZAÇÃO 

Funcieniiries da Parte Suplementar 

Estatuto  des  Funcion;rios Públices Ci 

vis da Urilo (Lei no 1.711/52,  arts.  

56 e 57) Decrete no 53.481A40 

Regulamentes e outros atos normativos 

da Fundaça'a Serviço Especial de Saúde 

Públicao 

Imbitos 	órgao Central de Pessoal 

Fases 	 Descriçae 

1 * 	O fuvn 	respensavel recebe, atraves do chefe da Subseçao da 
o 

Suplementar (SPS), e expediente  relative  a mudança de locali 
O 

zaçao do funcionaria para outro orgeo, devidamente aprovada. Datilo 

grata a portaria de localizaçao em 5 (cince) vias»  e ser enviada a 

Diviso de Pessoal (DP) do Minist4;rio de Sevde (MS), para 	pública 

çao, e ol4cia de encaminhamento em 4 (quatro)  vies.  Emite e 	mod.  

SESP-4319  em 5 (cinco) vias. Entrega o expediente chefia da SPS 
^ 

para conferenciao 

2 ** 	O chefe da SPS recebe, confere, rubrica a encaminha e expedient,e a 

chefia da SP. 

O chefe da SP recebe, visa e encaminha e expediente ao Diretor da 

DA. 

O Diretor da DA assina o SESP-431 e e efA:cio. Providencia assinst-

ra do  Superintendence  na Portaria. Reautte o of:tcio e a original da 

Portaria com 4 (quatro) c6pia 	sinada ao MS devolvendo i  SF  ocf, 

pia da Portaria e *  mod.  SESP-431. 

O funcionirio responsvel da SPS recebe e expediente através da che 

fia da Subseçae, Anota na ficha de assentamento individual  (mad.  

SESP-410 ) a nilm localizaç6aa da funionria. Remete ao interessado 

3 

4 

5 



4. 
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o original do  mod.  SESP-431 e distribui as outras vias para a Subse 

çar) Financeira, Seçao de Contabilidade e para o nova orgao de lota 

çao. Arquiva a via restante, juntamente coma copia da Portaria. 
A 	 O 

Posteriormente, quando do retorno do MS, o  Process* sera  encaminha 

do ao 6> rgo de lotaclo do funCionrio, atrav;s de memorando ou  car  

ta,' para retirada pelo mesmo, mediante recibo, do original da Porta 

ria. 

A 	delocalizaçao de uma para outra  DR  e previamente autori 

zada pela Superintendencia. 

Em se tratando de mudança de localizaçiio. dentro do mesmo Estado, se  

rap  competentes para autoriaa-la os Diretores Regionais„ hao haven-

do Portaria. Neste  caw)  o  mod.  SESP-431 ser; emitido -cm 5 (cinco) 

vias sendo uma remetida i SP do Órg;o Central° 

** 	Em se tratando de transferencia de uma  DR  para outra, e  mod.  SESP-

431„ terá a seguinte distribuiçao8 1 (uma) via pare o interess&ide 

1 (uma) para a Diretoria onde estava localizado o funcionrio I ( 

uma) para o orgao de pessoal4 1 (uma) para o orgao regional de  con  

tabilidade da nova localizaçao e I (uma) para e arquivo da SPS0 
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• PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 

Funcion;rios da Parte Permanente 

o 
L,sgislaçao basica8  Consolidaçao das Leis do Trabalho ( 

Decreto-Lei na 50452/43,  art.  461 e 

par4grafos ). 

0 Legislaçao subsidiaria8 	 Regulamentos e outros atos normativos 

da Fundaçao Serviço Especial de Saude 

iimbito8 	Órgao Regional de Pessoal 

Fases 

1 

Descriçao 

O funcionario responsavel recebe, atraves do chefe ¡mediato» 	os 

boletins de merecimento encaminhados pelos chefes dos f;rgáos da 

Diretoria Regional° 

2 	 O funcionario responsavel preenche os boletins na parte .elativa 

as condiçoes complementares, calcula os  indices  de mereciment e 

labora carta de encaminhamento ao orgao de pessoal de Escritrio 

Central e entrega todo o  expedient°  ao chefe imediato, para confe 

rire 

3 * 	O chefe imediato confere e rubrica ou assina os boletins 	devol 

ve-os ao funcionrio para registrar 01 {fldices de merecimento nas 

fichas de registro individual (modeSESP-480)0  retendo a cartao  

4 	 O funcionÊxrio respons;vel registra os 6dices de merecimento e  en  

trega os boletins No chefe imediat ° 

5 ** 	O chefe imediato junta a  carte  rubricada os boletins e providenci 

a seu encaminhamento ao - BscrítOrio Central v  atrav6r3 da autoridade 

competente° 

6 O funcionÊtrio responsvel recebe, atrav'as do chefe imediato, 	co  

pia da carta de encaminhamento do expediente e arquiva-ao 
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Os boletins de merecimento  so  assinados pelo chefe do orgao 	de 

pessoal da Diretoria. 

* * 
	

Se o chefe imediato no for o chefe do orgao de pessoal, a 	fase 

5 • se desdobrara • da seguinte maneiras 

11 5 " — o chefe imediato junta os boletins a carta rubricada e  an  

traga tudo o iiefe de pessoal que»  'depois de visar a  car  

ta e assinar os boletins, encaminha o expediente ao Escri 

tcSrio Central, atravé9 s da autoridade competenteo 
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Legislaçao basiza8 

Legislaçao subsidiaria8 

PROMOÇXO POR MERECIMENTO I 

Funcionários da Parte Suplementar 

Lei ni) 30780/609  arts.  29 a 334ecre 

to ncls. 530480/64 e 55.232/640 

Regulamentos e outros atos normativos 

da Fundaçao Serviço Especial de Saude 

Imbitos 	Órgao Regional de Pessoal 

Fases 	 Deseriçao 

P 	 D 
1 	 0 funcirmario responsavel da Diretoria recebe, atraves do chefe 

411/1M  

mediato, 	boletins de merecimento, em duas vias, encaminhados 

pelos chefes dos i;rg'áos da Diretoria Regionalo  

2 	 O funcionrio responsvel preenche os boletins na parte relativa 

as condigoes complementares, calcula os  indices  de merecimento, e 

labora carta de encaminhamento ao orgao de pessoal do Êscritario 

Central e entrega todo o expediente ao chefe imediato para confe 

tiro 

3 * 	O chefe imediato confere e rubrica ou assina os boletins, devolve 

os ao funcionário para registrar os  indices  de merecimento nas fi 

chas de assentamentos individuais  (mod.  SESP-410)9  retendo a  car  
0,12C.1  

ta. 

4 	O funcionário responsável registra os  indices  de merecimento e  en  

trega os boletins ao chefe imediato. 

5 ** 	O chefe imediato junta as 2 (duas) vias dos boletins carta ru 

bricada e providencia seu encaminhamento ao Escrit6ri6 Central, a 

travas da autoridade competente 

6 	0 funcionário responsável recebe, através do chefe imediato9c6pia 

do oficio de encaminhamento do expediente e arquiva—a. 
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Os boletins de merecimento  so  assinados pelo chefe do orgao de 

pessoal da Diretoria. 

** 
	

Se o chefe imediato no for o chefe do orgao de pessoal, a 	fase  
ft  5 	se desdobrai4x da seguinte maneiras 

5 " - o chefe imediato junta os boletins a carta rubricada e  on  

trega tudo ao chefe do orgao de pessoal que, depois de vi 

sar a carta e assinar os boletíns9  encaminha o expediente 

ao Escritério Central, através da autoridade competente0 

VI 
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PROMOÇÃO POR MERECIKENTO  11 

Funcionàries da Parte Permanente  4- 

Legislaçao basicas Conso1idaçao  das  Leis do  Trabalho  (De 

creto—Lei n0 5.452/43, art. 461 e pa 

ragrafos ). 

Legíslaçao subsidiaria8 	 Regulamentos e outros atos normatívos 

da Fundaç(ào Serviço Especial de Senside 

Imbitog 	Órgao de Pessoa/ 

Fases 
	

Descriçao 

O runcionaric responsavel da SUbseçao da Parte Permanente (SPP)  re  

attavés da chefia da Subseçao»  os boletins de merecíment  en  

caminhados pelos dirigentes e chefes dos çg:;r6os situados no Estado 

da Guankg>ara, bem como os encaminhados 	pelas Diretorias com as 

respectivas cartas. 

O funcionrio responfawel preenche os boletins do Estado da Guana 

bara, na parte relativa as condiçoes complementares e calcula os  

indices  de merecimento. Verifica se os boletins das Diretorias es 

táso completos. Remete os boletins do Estado da Guanabara e das  Di  

retorias Regionais à chefie da SPP, para conferéncia. 

O chefe da SPP confere, rubrica e encaminha à chefia da Seças de 

Pessoal (SP)0 

O chefe da SP recebe, assina os boletins de merecimento  des  funda 

nÉtrios do Estado da Guanabara, visa os demais e devolve ; Chefia 

da SPP9  para regiwtro dos zidíoo9 de nuEoreciment. rias Pichas de  re  

gistro individual (  mod.  SESP-480 )0 

O funcionario responsEwel recebe»  &traves da chefia da SPP D  os bo 

letins de merecimento. Registra os  -indices  nas fichas de registro 

individual e arquiva os boletines 

1 

2 

3 

4 

5 



0 
classificaçao clop funcionarios 

promoçao, das quais constarao o 

que estiveram concorrendo 

2 elementos exigidos pelas 

mas da FSESP que disciplinam a mat69 ria. 
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a) quando da realizaç;o de provas para promoç';o ( ou reclassifi-

caçao ), os respectivos resultados serao encaminhados a SP do 

Escritório Central que  far;  os necessarlos registros camunim 
o 

regionais de pessoal. 

h) nas epocas, a SP do Escritorio Central elaborar; as listas de 

Pk6dece a rotina identica as promoçoes e reclassificaçoes, 

FSESP, dos funcion;rios da parte Suplementarô 

O 
do, posteriormente, aos orgaos 

a 

nor  

na  
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Legislaçao basicas 

Legislaçao subsidiárias 

PROMOÇIO POR MERECIMENTO II 

Funcionários da Parte Suplementar 

Lei no 3.780/60,  arts.  29 a 33;  Deere  

to no 53.480/64 e 55.2304. 

Regulamentos e outros atos normativos 

da Fundação Serviço Especial de Salde 

Imbitos 	órgão Central de Pessoal 

Fases Descriçao 

1 	 O funcionário respons;tvel da Subseçao da Parte Suplementar (SPS)re 

cebe, atrav;s da Subseçao, os boletins de merecimento, em 2 (duas) 

-.ts (mod.anexo a rotina) preenchidos e encaminhados pelos dirigem  

tea  e chefes dos orgaos situados no Estado da Guanabara, bem como 

os encaminhados pelas Diretorias com as respectivas cartas. 

O funcionário responsável preenche os boletins do Estado da Guana 

bara, na parte relativa as condiçoes complementares e calcula os  

indices  de merecimento. Verifica os boletins recebidos das Direto 
•••51 

rias. Elabora oficio de encaminhamento ao Ministério da Saúde (MS), 

que entrega ao chefe da SPS, juntamente com os boletins do Estado 

da Guanabara e das Diretorias para conferéncia. 

O chefe da SPS confere e rubrica os boletins do Estado da Guanabara 

e manda-os para o chefe da Seçao de Pessoal (SP), junto com e  oft  

cio de encaminhamento e as primeiras vias dos boletins de mereci 

to das Diretorias. Devolve as cópias dos boletins das Diretorias 

ao funcionário responsável. 

O chefe da SP assina os boletins de pessoal do stado da Guanabara 

devolvendo as segundas vias SPS. Junta os  originals  aos demais 

boletins e as oficio visado e envia tudo ao Diretor da Divi 

2 

3 

4 
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so  de Administraçao (DA) que assina o oficio e remete c expedien 

te ao MS ° atraves da Seçao de Comunicaçoes e Arquivo (SCA). 

O funcionério responsével recebes  através da chefia da 3P30  as  co  

pias dos boletins das Diretorias e do Estado da Guanabara°  bem  co  

mo copia do oficio de encaminhamento ao MS. Registra os indicesde 

merecimento nas fichas de assentamentos individuais  (mod.  SESP-

410 ) e arquiva as cópias dos boletins e do oficio. 
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READMISSÃO E REVERSX0 

Funcionários da Parte Suplementar 

Legislagao basie8 	 Estatuto dos Fáncionários Públicos Ci 

vis da Uniao (Lei nc)  1.711/52,  arts.  
62 e 63 readmissao e  arts.  68 e 69 - 

reversao. 

Legislaçao subsidiarías 

 

Regulamentos e outros atos normativos 

de Fundação Serviço Especial de Saúde 

Pública. 

Ámbitos 	órgáo Central '?,e Pessoal. 

Fases 	 Descriçao 

. 
1* 	 O func:ionario responsavel da Subseçao da Parte Suplementar ( SPS ) 

recebe atraves da chefia da Subseçao, o processo do Ministc;rio da 

Saude (MS) que autcriza a readmissao ou reverso do funcionario, a 

companhado do respectivo decreto assinado pelo Presidene ua Repu 

blioa e publicado em Diário Oficial, bem como dos demais docum~ 

exigíveis e indicaçao da looalizaçao do readmitido ou revertido , 

feita pelo Diretor da Diviso de Administraçao (DA) da 	Fundação 

Serviço Especial de Saúde Pública. 

O funcionário responsável abre a ficha de assentamento individual  

(mod.  BESP=410) 0  cart;o de ponto  (mod.  SESP-470) 0  omite o mod.SESP 

431 em 5 (cinco) vias e, juntando o processo a i;sses documentos» en 

via para a chefia da SPS. 

O chefe da SPS rece-bey confere, rubrica e encaminha t expediente 9  

pare a chefia da Seçao de Pessoal (SP) que, depois de visa-le, 	o 

remete ao Diretor da DA para assinatura do  mod.  SESP-4310 

O Diretor clÉ DA ssina e devolve $7. SP. 

O funcionário r3ponsável recebe de volta o expediente assinado 

atraves da chefia da SPS. Envia 1 (uma) via do  mod.  SESP-431poraa 
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Subseçao Financeira(SF) para abrir ficha, 1 (uma) via para a Seçao 

de Contabilidade (SC), 1 (uma) via junto com o cartáo de ponto  pa  

ra o orgao em que a funcionario vai ter exercicio, entrega 1 (uma) 

via ao funciamÍlrio juntamente com o original do decreto e arquiva 

a restante, depois de fazer as necessarias anotaçoes na ficha de 

assentamento individual. Elabora despacho de devoluçao do processa 

para o MS e entrega o expediente ao chefe da SPS0 

6 	 O chefe da SPS confere»  rubrica e remete o expediente ao chefe da 

SP. 

7 	 0 chefe da SP assina c,  despacho e envia ao Diretor da DA que visa 

e encaminha o processo a Diviso de Pessoal do MS»  através da Se 
111•111M.  

çao de Comunàoaçoes e Arquivo (SCA), para ser arquivado. 

a 
Todo o processamento anterior da readmissao e reverso e feito  

lo  Minist'ério da Sa&le. 

a 
Quando se tratar de funcionaria de orgao regional o cartao de pon 

to  sera  feito, posteriormente, no orgao de pessoal respectivo. 

Em se tratando de funcianario de orgao regional a distrIbuiçao do  

mod.  SESP-431 ser i; a seguintes 

1 (uma) via para o arquivo da SP do Escritario Central ;3 4 (quatro) 

vias para o o/gao regional de pessoal (cadastro, contabilidade,  or  
O gao de exereicío do fu onari o ftwoionar-i& 

** 

* * * 

). 
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FASES 
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