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MÓDULO 35: AUXÍLIO PARA FILHOS ENTEADOS E/OU TUTELADOS DEPENDENTES 
COM DEFICIÊNCIA 

 
 
CAPÍTULO 1: CADASTRAR OS DADOS DO EMPREGADO PARA CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO – AUXÍLIO PARA FILHOS, ENTEADOS E/OU TUTELADOS 
DEPENDENTES COM DEFICIÊNCIA 

 
 
ANEXO: 1 – Fluxo do Subprocesso Cadastrar os dados do empregado para concessão 

do benefício  - Auxilio para filhos, enteados e/ou tutelados dependentes 
com deficiência      

 
 
1 ATRIBUTOS DO SUBPROCESSO 
 
1.1 Objetivo – Cadastrar os dados do empregado para concessão do auxilio para 
dependentes com deficiência. 
 
1.2 Abrangência – Toda a Empresa. 
 
1.3 Gestor – AC E DR’s. 
 
1.4 Fornecedores – AC E DR’s. 
 
1.5 Clientes – Empregados. 
 
1.6 Periodicidade - Anual. 
 
1.7 Duração - Indeterminada. 
 
 
2 DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO 
 
2.1 Procedimentos do empregado  
 
2.1.1 Preencher o formulário de Cadastro Auxílio para Filhos Dependentes com deficiência, 
disponível na http://Intranetect em “Formulários Eletrônicos”, com as informações fornecidas 
pelas áreas Médica e/ou Social com o atesto da deficiência neuropsicomotora, decorrente de 
uma das seguintes situações descritas no Anexo 35 do Capítulo 2, Modulo 1 do MANPES. 
 
2.1.2 Anexar ao formulário cópia da prescrição médica e do laudo especificado no parecer 
médico para ressarcimento dos medicamentos específicos e de uso contínuo no tratamento 
das patologias que justifiquem o tratamento para aprovação do Serviço Médico da ECT. 
 
2.1.3 Encaminhar para análise e aprovação da área médica da ECT escolhida pelo 
empregado o formulário, laudo médico e outros documentos que comprovem a patologia e os 
procedimentos que serão reembolsados. 
 
2.1.4 Encaminhar, o formulário, laudo médico aprovado pela ECT e outras despesas 
diretamente relacionadas a patologia, para o órgão de Serviço Social da ECT, para análise e 
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aprovação da avaliação socioeconômica, conforme mencionado no subitem 2.3.2 deste 
capítulo. 
 
2.1.5 Encaminhar ao órgão de benefícios da AC/DR (lotação do empregado), cópia 
autenticada (confere com o original) por outro empregado da ECT do formulário de inclusão 
do benefício, homologação do serviço médico e se for o caso parecer social. 
 
2.1.5.1 Informar ao órgão de Benefícios da AC/ DR, por ocasião do cadastramento, os dados 
da instituição escolhida (nome, endereço, telefone e CNPJ) e/ou da pessoa física (nome, 
endereço, telefone, RG, CPF e Registro em Conselho de Classe). 
 
2.1.6 Renovar o cadastro (recadastramento) no primeiro semestre de cada ano, ou quando 
houver alteração nos procedimentos autorizados, respeitando-se a validade do parecer 
médico e social utilizando os mesmos parâmetros do cadastramento. 
 
2.2 Procedimentos do serviço médico da ECT 
 
2.2.1 Receber a documentação de solicitação do empregado.   
 
2.2.2 Verificar se o Parecer Médico e os procedimentos apresentados pelo empregado estão 
relacionados às patologias especificadas no Anexo 35, Capítulo 2, Módulo 1 do MANPES, 
quanto aos:  
 
a) tratamentos especializados; 
 
b) medicamentos específicos e de uso contínuo;  
 
c) equipamentos e materiais utilizados pelo dependente; 
 
d) transporte do dependente e acompanhante, sempre que a deficiência física, sensorial ou 
mental exija a presença de acompanhamento nos deslocamentos a seguir: 
 
I - para tratamento especializado em consultórios, clínicas, hospitais, centros de reabilitação e 
demais instituições especializadas; 
 
II - para escolas de ensino fundamental e médio de natureza regular ou especial, devendo 
apresentar declaração que estão aptas a propiciar educação/atendimento ao dependente com 
deficiência, para o reembolso das mensalidades. 
 
2.2.3 Analisar os documentos apresentados pelo empregado. 
 
2.2.4 Emitir parecer médico, homologando os procedimentos detalhadamente em quantidade 
e periodicidade. 
 
2.3 Procedimentos do Serviço Social da ECT 
 
2.3.1 Receber a documentação de solicitação do empregado. 
 
2.3.2 Analisar a situação socioeconômica do empregado para constatar se a despesa mensal 
do tratamento homologado pelo médico da ECT é igual ou superior a 20% da renda familiar 
líquida, excluindo-se desta somente os descontos legais compulsórios e prestações relativas 
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ao imóvel de sua residência financiada pelo sistema financeiro da habitação ou aluguel, 
energia elétrica, água e outras despesas fundamentais relacionadas com a patologia. 
 
2.3.3 Emitir parecer social sobre a situação socioeconômica do empregado, utilizando o 
formulário eletrônico “Levantamento socioeconômico”, disponibilizado na intranetac. 
 
2.3.4 Entregar ao empregado a documentação completa. 
 
2.4 Procedimentos do Órgão de Benefícios da AC e DR 
 
2.4.1 Receber o formulário de cadastramento e a documentação completa (parecer médico 
homologado e parecer do serviço social se for o caso) do empregado. 
  
2.4.2 Analisar a documentação do empregado, conforme o estabelecido nos termos do Anexo 
35, Capítulo2, Módulo1 do MANPES e Módulo 35. 
 
2.4.3 Incluir as informações no Sistema Gestão de Pessoas. 
 
2.4.4 Digitalizar a documentação do empregado, mantendo em arquivo para eventuais 
consultas, conforme o padrão, (nome completo_matrícula_tipo“AE ou 
AEI”_AAAAMM_cadastroN). 
 
2.4.5 Arquivar os documentos em pasta especifica a documentação do empregado. 
 
 

* * * * * 
 
 



 VIG: 29.11.2012 

MANUAL DE PESSOAL 
MÓD: 35 
CAP: 1 
 

Anexo 1                 1 

 

 

 

ANEXO 1: FLUXO DO SUBPROCESSO CADASTRAR OS DADOS DO EMPREGADO 
PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXILIO PARA FILHOS, ENTEADOS 
E/OU TUTELADOS DEPENDENTES COM DEFICIÊNCIA         
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