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1 MÓDULO 7: CADASTRO DE PESSOAL 

 

 

CAPÍTULO 4: CADASTRO DE DEPENDENTES PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA,                                                                                                    

SALÁRIO-FAMÍLIA E IMPOSTO DE RENDA 

 

 

1 CADASTRO DE DEPENDENTES PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E 

ODONTOLÓGICA 

 

1.1 Competência 

 

1.1.1 Compete a Área de Administração de Recursos Humanos realizar o cadastramento do 
empregado e os dependentes no benefício de assistência médica. 
 

1.1.2 Serão considerados como dependentes para assistência médica hospitalar e 
odontológica os previstos no Módulo 16 do MANPES, bem como os estabelecidos em 
Acordo Coletivo de Trabalho. 
 

1.2 Comprovação 

 
A área de Administração de Recursos Humanos, ao efetuar o cadastro no GES, deverá 
solicitar ao empregado os comprovantes que se fizeram necessários, para comprovação 
perante a Empresa. 
 

1.3 Lançamentos 

 
Atendidas as condições e, de posse dos documentos de comprovação previstos no subitem 
1.2. deste capítulo, o usuário do GES deverá lançar no Sistema os dados dos dependentes. 
 

2 SALÁRIO-FAMÍLIA 

 

2.1 Terão direito ao salário-família os filhos legítimos, legitimados, ilegítimos e adotivos, 
devendo o empregado, para tanto, comprovar junto à Empresa por meio da Certidão de 
Nascimento para os filhos legítimos e, nos demais casos, apresentar certidões que 
comprovem a filiação ilegítima.   
 

2.2 Equiparam-se aos filhos: 
 
a) enteado; 
 
b) menor que, por determinação judicial, esteja sob a guarda do empregado; 
 
c) menor que esteja sob a tutela do empregado e não possua bens suficientes para o 
próprio sustento e educação; 
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2           d) filho de criação só poderão ser incluídos entre os dependentes do empregado 
segurado, mediante apresentação de termo de guarda ou tutela. 
 

2.2.1 Para os filhos inválidos deve ser apresentada a prova de invalidez, por meio de 
atestado médico fornecido pelo órgão previdenciário, com base em exame médico pericial. 
 

2.3 Farão jus ao benefício do salário-família o pai e a mãe empregados, quando  ambos 
forem segurados  da Previdência Social. 
 

2.3.1 O empregado receberá o salário-família em gozo de auxílio-doença, na qualidade de 
aposentado. 
 

2.3.2 Nos casos de desquite, divórcio ou separação (judicial ou de fato) entre os pais e, 
ainda, abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio poder, as quotas relativas aos 
filhos poderão ser pagas diretamente àquele que ficou responsável pelo sustento  do filho, 
ou a outra pessoa, se assim for designado por determinação judicial. 
 

2.4 Cessará  automaticamente  o direito ao benefício do salário-família nas seguintes 
hipótese: 
 
a) por morte do filho, a partir do mês seguinte ao do óbito, devendo, neste caso, o 
empregado fazer a imediata comunicação à Empresa, apresentando a respectiva certidão 
ou declaração escrita; 
 
b) por completar o filho ou equiparado 14 anos de idade, salvo se inválido, a partir do mês 
seguinte ao da data de aniversário; 
 
c) pela cessação da relação de emprego entre a Empresa e o empregado, a partir da data 
em que o fato se verificar; 
 
d) pela cessação da invalidez do filho ou equiparado, a partir do mês seguinte ao da 
recuperação da capacidade. 
 

2.4.1 Ainda que ocorra a cessação do direito ao salário-família, devem ser conservados em 
arquivos, durante 10 (dez) anos, os comprovantes dos pagamentos e as cópias das 
certidões correspondentes, para exame da fiscalização do INSS. 
 

2.5 São requisitos para concessão do benefício do salário-família além dos documentos 
exigidos no item 2.1 deste capítulo, os atestados de vacinação obrigatória do filho que 
devem ser apresentados anualmente pelo empregado. 
 

2.5.1 Após comprovada a filiação, o órgão de Administração de Recursos Humanos 
procederá ao lançamento dos dados extraídos dos respectivos documentos na Ficha de 
Salário-Família, devolvendo-os, em seguida, ao empregado. 
 

2.5.2 A partir do mês em que forem atendidas as exigências para concessão do Salário-
Família, deverá ser iniciado o pagamento do  referido benefício, proporcionalmente aos dias 
trabalhados. 
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3 2.6 Para efeito de concessão e manutenção do salário-família, o empregado deve firmar 
termo de responsabilidade, no qual se compromete a comunicar à Empresa ou órgão 
previdenciário, qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício, 
ficando sujeito, em caso de não cumprimento, às sanções penais cabíveis e à rescisão do 
Contrato de Trabalho, pela Empresa, por justa causa, nos termos da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 
 

2.7 Suspensão do Benefício 

 

2.7.1 Na ausência de apresentação ou constatadas irregularidades nos documentos 
exigidos para o pagamento do salário-família, a Empresa suspenderá o pagamento das 
quotas até que e verifique a regularização. 
 

2.7.1.1 O pagamento do benefício será retomado automaticamente após a regularização, 
tendo direito o empregado ao pagamento integral do salário-família, desde a suspensão. 
 

2.7.2 A Empresa deverá manter, para efeito de fiscalização do INSS, fotocópia do cartão de 
vacinação da criança. 
 

3 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 

 

3.1 Cadastramento 

 

3.1.1 O empregado deverá apresentar ao órgão de Administração de Recursos Humanos, 
declaração constando os dependentes para efeito de Imposto de Renda. 
 

3.1.2 De posse da referida declaração o usuário do Sistema de Gestão de Pessoal-GES, 
lançará na tela correspondente, conforme disposto no Manual do GES, os dados referentes 
aos dependentes do empregado, para efeito de dedução de Imposto de Renda Retido na 
Fonte (IRRF). 
 

3.1.3 Este cadastramento se faz necessário tendo em vista que o Módulo de Pessoal do 
Sistema GES está diretamente ligado ao de pagamento. 

 

3.2 Apresentação de Declaração de Bens e Renda 

 

3.2.1 A declaração de bens deverá ser apresentada ao órgão de Administração de 
Recursos Humanos pelo Presidente, Vice-Presidente, Conselheiros, Diretores de Área e 
Diretores Regionais; empregados com cargo em comissão, requisitados e ocupantes de 
função, quando de sua posse ou designação e ao término da gestão ou dispensa da função. 
 

3.2.2 A Declaração de Bens também deverá ser apresentada  anualmente, no prazo fixado 
pelo órgão de Administração de Recursos Humanos, a ser divulgado no Boletim Interno. 
 

3.2.3 Na primeira declaração,  deverá estar registrada a posição dos bens na data da posse 
ou designação 
 

3.2.4 Na última declaração, ao término da gestão ou dispensa da função deverá constar a 
origem e as mutações patrimoniais ocorridas no curso do exercício do cargo ou da função. 
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3.2.5 Ao término da gestão, ou quando ocorrer dispensa ou afastamento da função ou 
cargo, a -declaração de bens será apresentada nos dez (10) dias subsequentes em que se 
verificar o desligamento. 
 

3.2.6 A falta de declaração de bens importará em crime de responsabilidade, nos termos da 
lei. 

 

 

* * * * * 
  


