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ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAR INCLUSÃO BENEFÍCIO DE ACOMPANHAMENTO DE 

PESSOA DA FAMÍLIA 

 

 

DEFINIÇÃO: 
 

Inclusão do benefício de Acompanhamento de Pessoa da Família no sistema SIAPE para possibilitar o 

lançamento de atestados de acompanhamento de curta duração e o agendamento de perícia médica nos casos 

de Licença por Doença em Pessoa da Família – LDPF. 

 

QUEM PODE SOLICITAR? 

Todo servidor que precisar acompanhar pessoa da família doente. 

 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

1. Para inclusão desse benefício considera-se pessoa da família: 

a)Cônjuge ou companheiro; 

b)Mãe e pai; 

c)Filhos; 

d)Madrasta ou padrasto; 

e)Enteados; 

f)Dependente que viva às expensas do servidor e conste de seu assentamento funcional. 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE PRECISAM SER ANEXADOS AO PROCESSO PARA 

COMPROVAÇÃO DO GRAU DE PARENTESCO: 
 

Filhos →cópia da certidão de nascimento; 

Pais→ cópia da carteira de identidade do servidor; 

Cônjuge → cópia da certidão de casamento; 

Companheiro →cópia da escritura pública de união estável ou cópia da certidão de nascimento de filhos em 

comum; 

Enteados → cópia da certidão de casamento ou cópia da escritura pública de união estável e cópia da 

certidão de nascimento do enteado;  

Menor sob guarda → cópia do termo de guarda; 

Padrasto ou madrasta → cópia da certidão de casamento ou cópia da escritura pública de união estável do 

pai ou mãe e cópia da carteira de identidade do servidor;  

Dependente que viva às expensas do servidor→ cópia da declaração do imposto de renda onde conste a 

dependência econômica. 

 

OBSERVAÇÃO: Essa solicitação deve ser realizada previamente ao afastamento e só precisa ser realizada 

uma vez. 
 

COMO SE FAZ? 

(1) Iniciar Processo e escolher o tipo de processo: Inclusão do Benefício de Acompanhamento de Pessoa da 

Família. Colocar o nível de acesso público; 
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(2) Incluir Documento : Escolher o Tipo do Documento – COPSI - BENEFÍCIO 

ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA - preencher as informações e assinar digitalmente 

; 

(3) Incluir Documento : Escolher o Tipo do Documento – Externo – anexar o documento de 

comprovação do grau de parentesco relacionado no requerimento em formato pdf; 

(4) Enviar o processo  para DGP-COPSI.REI. 
 

 

FLUXOGRAMA: 

 

Servidor →Abre processo no SEI; 

        Inclui e preenche o formulário específico; 

        Inclui o documento comprobatório do grau de parentesco. 
 

 

COPSI →    Recepciona o processo e confere a documentação; 

          Realiza a habilitação do Benefício de acompanhamento de pessoa da família no SIAPE para o 

  dependente indicado no requerimento; 

          Informa ao servidor a inclusão do benefício. 
 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

 Artigo 81, inciso I §§ 1º e 3º; art. 82; Artigo 83; Artigo 103, inciso II da Lei nº 8.112, de 11/12/90; 

 Decreto nº 7.003, de 09/11/2009; 

 Orientação Normativa SRH/MP nº 3, de 23/02/2010 (24/02/2010), republicada no DOU 18/03/2010; 

 Manual de Perícia Oficial do Servidor Público Federal; 

 Orientações da Unidade SIASS UFBA. 

 

 

COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - COPSI 

Equipe Contatos 

Fábio Nunes Oliveira - Médico E-mail: copsi@ifba.edu.br  

Isabela M. Lima Dantas - Assistente em 

administração 
Telefone/Ramal: (71) 3221-0317 

Maria Fernanda Daltro Venâncio – Assistente social Endereço: Instituto Federal da Bahia - Reitoria - 

Avenida Araújo Pinho, nº 39 – Canela – CEP 

40.110-150 – Salvador – BA 

Marília de A. G. Araújo – Assistente em 

administração 
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