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ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO SCAP N.º 013/2012 

 

SALÁRIO FAMÍLIA DO TRABALHADOR SEGURADO DO REGIME GERAL 

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS 

 

A Superintendência Central de Administração de Pessoal – SCAP –, no uso das 

atribuições conferidas pelo art. 34 do Decreto n.º 45.794, de 02 de dezembro de 2011, e 

considerando o disposto nos arts. 65 a 70 da Lei Federal n.º 8.213, de 24 de julho de 

1991, e nos arts. 81 a 92 do Decreto Federal n.º 3.048, de 6 de maio de 1999, orienta os 

procedimentos para o pagamento do salário família ao segurado do Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS – que recebe remuneração via SISAP:  

 

1. Esta Orientação aplica-se aos trabalhadores não efetivos: 

Designados/Recrutamento Amplo/Contrato Administrativo Lei 18.185/2009 

(situações funcionais 02, 03 e 21 no SISAP); 

 

2. A partir de 1.º de setembro de 2012 todos os procedimentos referentes ao 

pagamento do salário família dos trabalhadores não efetivos discriminados 

no item anterior desta Orientação de Serviço ficarão sob a responsabilidade da 

unidade de pagamento de pessoal de cada órgão/entidade; 

 

2.1 No caso da Secretaria de Estado de Educação, cada Superintendência 

Regional de Ensino ficará responsável pela realização de todos os 

procedimentos relativos aos não efetivos lotados em sua circunscrição; 

 

3. O Benefício do Salário Família é pago aos não efetivos cuja remuneração bruta 

mensal é inferior ao teto estabelecido a cada ano pelo Ministério da Previdência 

Social em conjunto com o Ministério da Fazenda, para auxiliar no sustento dos 

filhos de até 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade (são 

equiparados aos filhos os enteados e os tutelados, estes desde que não possuam 
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bens suficientes para o próprio sustento, devendo a dependência econômica de 

ambos ser comprovada); 

 

4. TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO: 

Para a concessão do salário-família, a Previdência Social não exige tempo 

mínimo de contribuição. 

 

5. VALOR DO BENEFÍCIO: 

De acordo com a  Portaria Interministerial nº 02, de 06 de janeiro de 2012, o 

valor atual do salário-família, estabelecido para o ano de 2012, é:  

 

5.1  R$31,22 por criança, para servidores com salário bruto menor que 

R$608,80; 

5.2  R$22,00 por criança, para servidores com salário bruto de R$608,81 até 

R$915,05; 

 

6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CADASTRAMENTO: 

 

•Requerimento de salário-família:  

Disponível em (http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form021.html) 

•Termo de responsabilidade:  

Disponivel em (http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form025.html) 

•Cópia da Certidão de Nascimento da criança; 

•Cópia do Cartão de Vacina frente e verso (para filhos com idade de 0 a 06 

anos); 

•Declaração de frequência escolar (para filhos com idade de 07 a 14 anos); 

 

 

7. RECADASTRAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO: 

 

7.1 Para os servidores que já realizaram o cadastro e já recebem o benefício, é 

necessário realizar, obrigatoriamente, o recadastramento anual nos meses a 

seguir indicados, enviando à unidade de pessoal do órgão/entidade/S.R.E. a 

documentação solicitada para dar continuidade ao benefício:  

http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/65/MF-MPS/2012/2.htm
http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form021.html
http://www.previdencia.gov.br/forms/formularios/form025.html
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7.1.1 Filhos de 0 a 6 anos: RECADATRAMENTO TODO MÊS DE 

OUTUBRO; 

Documentos necessários: Cartão de Vacina do filho e 

MASP/Nome do Servidor; 

7.1.2 Filhos de 7 a 14 anos: RECADASTRAMENTO NOS MESES 

DE ABRIL E OUTUBRO  

Documentos necessários: Declaração de Frequência Escolar do 

filho registrando sua frequencia regular à escola e MASP/Nome 

do Servidor; 

 

8. PROCEDIMENTOS PARA O PAGAMENTO:  

8.1 O salário-família começará a ser pago a partir da taxação que estiver em 

curso no momento da apresentação dos documentos necessários para a 

concessão do benefício; 

8.2 Não há pagamento de período retroativo; 

8.3 Tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de 

perda do pátrio-poder, o pagamento do salário família deverá ser feito 

diretamente ao responsável pelo sustento do menor ou à pessoa designada 

judicialmente para responder pelo menor; 

 

9. ROTINAS NO SISAP: 

As opções utilizadas são: 

 

9.1  PESQUISA VINCULADOS: 

 

(02) – Vinculado: Pesquisa de dependentes já cadastrados; 

(03) – Vinculados por Representante: Pesquisa situação de cadastro do salário 

família do servidor; 
 

9.2 VINCULADOS: 

(01) - Incluir Vinculado/Relação Vinculação: Incluir dependentes 

 (03) - Alterar Nome Vinculado: 

 (04) - Cancelar Relação Vinculação: 

 (06) - Alterar Dados Pessoais Vinculado: 

 (07) - Alterar Pendência Documento Vinculado: 
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10. COMO EXECUTAR O SERVIÇO: 

 

10.1 Ao receber os formulários (requerimento de salário família e termo de 

responsabilidade) acompanhados da documentação do dependente (certidão 

de nascimento, cartão de vacinação, declaração de frequência escolar) 

caberá à DRH de cada órgão/entidade conferir toda a documentação, 

verificando se está de acordo com as exigências;  

 

10.2 Em seguida deverá consultar a situação de cadastro do servidor no SISAP 

no Menu PESQUISA VINCULADOS, opção 03 - Vinculados por 

Representante; 

 

10.3 Ao informar o MASP para a consulta o SISAP indicará uma das seguintes 

situações de cadastro: 

10.3.1 Sem cadastro – neste caso o dependente deve ser cadastrado no 

SISAP que gerará um número identificador para este dependente; 

10.3.2 Recadastramento – neste caso é necessário finalizar período 

existente e recadastrar o dependente utilizando o seu n.º 

identificador; 

10.3.3 Regularizar pendência de documento – neste caso é necessário 

finalizar o período existente e recadastrar o dependente utilizando 

o seu n.º identificador; 

 

 

10.4 O passo a passo para a realização de comandos no SISAP está disponível 

na apresentação que acompanha esta Orientação (slides em power point); 

 

11. VALOR ATUALIZADO DO SALÁRIO FAMÍLIA: 

Os valores para concessão do benefício são atualizados regularmente no site 

do INSS (http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=25); 

 

12. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA: 

O pagamento do benefício deverá ser suspenso nas seguintes hipóteses: 

 

12.1 Quando não forem apresentados os atestados de vacinação e de 

freqüência escolar dos filhos (este último se os filhos estiverem em idade 

http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=25
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escolar) nos meses de recadastramento mencionados nos itens 7.1.1 e 7.1.2 

desta orientação de Serviço; 

 

12.2 O trabalhador só terá direito a receber o benefício referente ao período 

da suspensão quando apresentar os documentos completos, sendo que, no 

caso da freqüência escolar deverá ficar comprovado que o aluno estudou na 

escola durante todo o período em que o salário-família ficou suspenso; 

 

13. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA: 

13.1 O direito ao salário-família cessa automaticamente: 

13.1.1 pela morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do 

óbito;  

13.1.2 quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, caso em 

que o salário família será cessado a contar do mês seguinte ao mês 

do aniversário (salvo se inválido);  

13.1.3 pela cessação da invalidez do filho ou equiparado, a contar do mês 

seguinte ao do fim da incapacidade;  

13.1.4 pelo desemprego do segurado;  

14. Em caso de dúvidas, as consultas devem ser enviadas à Gerência de 

Assuntos Previdenciários – GAP –, por via do e-mail 

gap@planejamento.mg.gov.br ; 

 

15. FLUXOGRAMA (Anexo 1); 

, 

16. APRESENTAÇÃO EM POWER POINT (Anexo 2). 

Belo Horizonte, 6 de setembro de 2012. 

 

Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage 

Superintendente Central de Administração de Pessoal 

mailto:gap@planejamento.mg.gov.br
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ANEXO 1 - FLUXOGRAMA SALÁRIO FAMÍLIA 

 

 

 

 

Documentação Recebida 

 
Caso não tenha MASP, pesquise pelo nome do servidor. 

 

Pesquisar a situação de cadastro do servidor no MENU: 

__ PESQUISA VINCULADOS 

03 - Vinculados por Representante 

 

Existem 3 situações de cadastro 

 

RECADASTRAMENTO 

Servidores já recadastrados 

 

CADASTRADOS COM 

PENDÊNCIA DE DOCUMENTO 

 

SEM CADASTRO 

 

Já possui cadastramento 

vigente. 
Anotar o nº de identificação 

do dependente. 
Conferir a documentação 

Verificar se o documento 

pendente foi enviado. 
Arquivar 

Incluir cadastro de acordo 

com os dados contidos na 

certidão de nascimento. 

 

Finalizar período vigente no 

MENU: 
_ VINCULADO 

04 – Cancelar Relação Vinculação 

MENU: 

_ VINCULADO 

01 – Incluir Vinculado 

 

 

Incluir cadastro utilizando nº 

de identificação da criança: 

_ VINCULADO 

01 – Incluir Vinculado 

Arquivar 

Arquivar 


