
Você sabia que existem previsões legais para ajudar os servidores no amparo de familiares e/ou

das pessoas que amamos? Seja para apoio presencial ou econômico, o planejamento prévio da

inclusão de dependentes vai muito além do âmbito burocrático, representando uma verdadeira

demonstração de afeto e cuidado. Quem nunca precisou de uma licença médica para cuidar da

saúde de algum familiar? Ou nunca pensou sobre quem pode ser designado a receber a pensão

por morte? 

Por mais que sejam possibilidades pouco (ou nunca antes) cogitadas, é muito importante que

você conheça seus direitos e entenda todas as modalidades previstas aqui na UFF no que diz

respeito ao cadastro de dependentes, utilizando-as corretamente, com tranquilidade e, claro,

quando for necessário. Confira:

Para cadastro no SIASS

Descomplique seu futuro: 
entenda o passo a passo da 
inclusão de dependentes aqui 
na UFF



Por mais que a gente evite pensar, é muito importante, assim que possível, incluir dependentes no

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, o SIASS. Além de conceder licença

remunerada de até 30 dias (prorrogável por mais 30 dias com remuneração, e por até mais 90

dias, sem remuneração) para que o servidor acompanhe algum membro da família que esteja

doente, é por esse meio que seus familiares poderão usufruir de atendimento médico no Espaço

Saúde do Servidor (campus da reitoria) caso precisem, como filhos ou enteados; pais, padrasto

ou madrasta; cônjuge ou companheiro; dependente que viva às suas expensas e conste do

assentamento funcional.

O acesso a esse benefício é muito simples e dura em torno de 2 dias: preencha o 

formulário que consta nesse link, juntamente com toda documentação necessária (também

disponível no link anterior) e entregue na Divisão de Benefícios, que fica localizada na Reitoria, 4º

andar, sala 09. Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com: dbe.crl.dap@id.uff.br.

Para fins de pensão

Essa categoria permite a designação de dependentes para que, futuramente, possam receber

pensão no caso de morte do servidor. Sendo assim, determinados grupos podem ser designados

para obter tal benefício, como: companheiro(a), mãe, pai, irmão, enteado ou menor tutelado que

viva sob a dependência econômica do servidor, bem como filho(a) inválido(a). Lembrando que não

é necessário indicar cônjuges ou filhos menores de 21 anos, já que esses possuem o direito

garantido em lei mediante a apresentação dos documentos comprobatórios.

A inclusão dos dependentes acontece por meio de processo administrativo, que deverá ser

autuado no Protocolo Geral da Reitoria da UFF, caso o servidor seja aposentado, ou no protocolo

da própria lotação, caso esteja em atividade. Nesta página você encontra o formulário de

requerimento e a lista dos documentos necessários, além do passo a passo que explica o

procedimento. O trâmite dura em torno de 60 dias após seu início. Para eventuais dúvidas, entre

em contato com a Seção de Concessão de Aposentadorias e Pensões através do e-mail:

scap.ddv.crl@id.uff.br.

Para abatimento de imposto de renda

Essa modalidade é um pouco diferente das outras duas, já que está diretamente relacionada com

o abatimento do imposto de renda. Através desta, é possível que o servidor cadastre seus

dependentes econômicos para se beneficiar da dedução da base tributária mensal para o cálculo

do desconto do valor retido na fonte. Existe uma legislação específica que dispõe sobre quem

pode ser considerado dependente, como cônjuges ou filhos até 24 anos, por exemplo, e quais os

documentos a serem apresentados em cada caso. Mas você encontra todas as 

informações resumidas aqui. 

http://www.uff.br/?q=servico/inclusao-de-dependente-no-siass
http://www.uff.br/?q=servico/inclusao-de-dependente-para-fins-de-pensao
http://www.uff.br/?q=inclusao-de-dependente-ir


Para dar prosseguimento ao processo, é preciso preencher o requerimento que se encontra  

nesse link, anexando cópia(s) da documentação necessária, que comprove a dependência

econômica, e se dirigir ao Protocolo Setorial responsável pela sua lotação para autuar o processo.

Agora que você já sabe o passo a passo de cada uma delas, não deixe de iniciar os processos!

São ações simples que podem evitar preocupações nas horas que você mais precisa.

Sabe aquela servidora que se destaca no setor em que atua e impacta positivamente a vida de

quem trabalha ao seu redor? Chegou a hora de homenageá-la! Neste ano, a segunda edição da

cerimônia “Estrelas da UFF” acontece dia 30/03, a partir das 14h, encerrando o último dia de

comemorações do Mês da Mulher no Campus Gragoatá.

A indicação é feita pelos próprios colegas através de um formulário online. O ideal é que as

equipes redijam um texto sobre as homenageadas para que seja construído um mural que

posteriormente ficará exposto na Reitoria. Ah, e as “estrelas” são livres para levarem seus

convidados. Já tem alguém em mente? Manda pra gente! Basta acessar o link:

bit.ly/EstrelasUFF2020

http://www.uff.br/?q=inclusao-de-dependente-ir
http://www.uff.br/?q=inclusao-de-dependente-ir
http://www.uff.br/?q=inclusao-de-dependente-ir
http://www.uff.br/?q=inclusao-de-dependente-ir
http://bit.ly/EstrelasUFF2020


Informe sobre a impossibilidade temporária de atendimento de processos de afastamentos

e licenças capacitação

PPG em Serviço Social e Desenvolvimento Regional oferece 2 vagas no mestrado via PQI

para servidores UFF

UFF divulga resultado final e vagas para reserva do PQI UFF 2020

UFF adquire Sistema de Gestão de Normas e Documentos Regulatórios para pesquisa via

Sistema de Bibliotecas

UFF inicia o projeto Capacitação para Ambulantes de Alimentos de Niterói

Diferentes formas de ser mulher na UFF: eventos de março/2020

Huap realizou 142 mil consultas ambulatoriais em 2019

Saúde Mental na Escola: Novos horizontes

|Dias 12/03 e 13/03, das 08h às 17h, na Faculdade de Odontologia, campus Valonguinho,

na Rua São Paulo, 28, 2º andar - Centro, Niterói

Palestra: "Programa de prevenção de doenças cardiovasculares para os servidores da UFF"

|Dia 16/03, das 16h às 17h, no bloco E do campus Gragoatá, Rua Prof. Marcos Waldemar

de Freitas Reis, s/n - São Domingos, Niterói

Roda de Conversa conversando sobre Mulheres, Saúde e Câncer

|Dia 17/03, das 14h às 16h, no Hospital Universitário Antonio Pedro, Rua Marques do

Paraná, 303, auditório do 2º andar

Curso: Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores: práticas, pesquisas e políticas em debate

|A partir de 18/03, no bloco D do campus Gragoatá, Rua Prof. Marcos Waldemar de

Freitas Reis, s/n - São Domingos, Niterói

http://www.uff.br/minhauff#block-panels-mini-3-colunas-2019
http://www.uff.br/?q=eventos
http://uff.br/?q=events/saude-mental-na-escola-novos-horizontes
http://uff.br/?q=events/palestra-programa-de-prevencao-de-doencas-cardiovasculares-para-os-servidores-da-uff-no-0
http://uff.br/?q=events/roda-de-conversa-conversando-sobre-mulheres-saude-e-cancer
http://uff.br/?q=events/educacao-de-jovens-e-adultos-trabalhadores-praticas-pesquisas-e-politicas-em-debate


Receba  as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativ o eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.
Dúv idas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense

Caso não tenha recebido alguma edição, v isualize aqui

                        

http://www.uff.br/?q=eventos
https://somosfec.org.br/projetos-aplicados/
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff
https://pt-br.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.linkedin.com/school/universidade-federal-fluminense/?originalSubdomain=pt
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial/

