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NOVO FLUXO PARA PERICIA DE APOSENTADORIAS

Atualmente 3 possibilidades:
1- casos que não tinham sido analisados já foram
encaminhados direto para análise do IPE PREV.

2- Casos já em andamento estão sendo finalizados pelo2- Casos já em andamento estão sendo finalizados pelo
DMEST e encaminhados para deliberação final do IPE PREV.

3- Novos casos o DMEST irá encaminhar Ofício aos RHs com a
Indicação de Aposentadoria por Invalidez e solicitação de
encaminhamento do ato ao IPEPREV, por competência,
conforme Lei 15.143/18.



NOVAS FINALIDADES NO FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO 
DO SERVIDOR A PERICIA MEDICA

• Licença Para Tratamento de Saúde – até 
15 dias
• Prorrogação Licença Para Tratamento de 
Saúde – até 15 diasSaúde – até 15 dias
• Licença por Motivo de Doença de Pessoa 
da Família – até 15 dias
• Prorrogação Licença por Motivo de 
Doença de Pessoa da Família – até 15 dias



SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO  

-Novas Perícias in Loco e Laudos de Insalubridade,
DEPENDERÃO DA ATUALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS
DOS ÓRGÃOS.

-Informação importante para novas concessoes de
insalubridade – Observação na pasta funcional com
lançamento do fundamento legal que permitiu a contr.
Emergencial- caso não tiver anexar ao processo de
solicitação do servidor.

-Envio de PROAS com solicitações de informações para
mapear exames periódicos de celetistas.



AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE DMEST  

-Participação em ações da semana do servidor no dia
26/10;
-Minuto PROSER todos os dias pela manhã;
-Jornada de saúde mais de 1000 inscrições, e mais de
1500 visualizações dos vídeos.1500 visualizações dos vídeos.
-Cartilhas disponíveis no site;
-Acolhimento servidor e PROSER a disposição;
-RHs receberão PROA para conhecermos as ações de
saúde de cada órgão, compartilhar dados e propiciar um
trabalho em rede.



SAUDE E SEGURANÇA NO TRABAL  

DMEST
AGRADECE.AGRADECE.

Diretora Carla Bravo .


