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Serviços Oferecidos aos Servidores:
1- Benefícios e Convênios:
•

Benefício Escolar: Para servidores efetivos e dependentes legais, até 24 anos - Primeira
diplomação. Tel. 3239-7143.

•

Auxílio Funeral: Benefício aos dependentes legais do servidor efetivo por ocasião do
falecimento do servidor, no valor de um salário mínimo vigente. Tel. 3239-7143.

•

Serviço de Odontologia: Para servidores efetivos, contratados, comissionados e
dependentes legais. Agendamento e atendimento no RH. Tel. 3691-1156.

•

Serviço de Psicologia: Acompanhamento psicológico para servidores efetivos, contratados,
comissionados e dependentes legais; Avaliações; Programa de apoio ao servidor com
dependência química. Tel. 3691-1156.

• Atendimento com médico Clínico Geral: Para servidores efetivos, contratados,
comissionados e dependentes legais. Agendamento pelo tel. 3691-1156.
• Unimed (Consultas e exames): Para servidores efetivos e dependentes legais; contratados e
comissionados e dependentes legais (com atendimento em Três Corações). Inclusões
através de requerimento fornecido pelo setor de benefícios da Secretaria de Administração
e RH. Tel. 3239-7143.
•

Amighos do Hospital (Plano hospitalar): Para servidores efetivos, sem ônus. Para
comissionados, contratados e dependentes de servidores. Inclusão na secretaria do
Amighos do Hospital. Tel. 3239-3995.

•

Cartão Mury compras e farmácia: Para servidores efetivos, contratados e comissionados
(fazer requerimento na recepção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos).

•

Convênio com Óticas Real, Precisão e Oliveira: Para servidores efetivos, mediante receita
médica e orçamento da ótica, com desconto em folha.

•

Cartão cidadão da TRECTUR (passagem de ônibus urbano): Para servidores efetivos,
contratados e comissionados. Com desconto em folha. Valor da passagem normal R$ 3,23
(três reais e vinte e três centavos); e estudante R$ 2,47 (dois reais e quarenta e sete
centavos). Passagem estudante somente para o próprio servidor que seja professor ou
estudante. Solicitar cartão na Trectur, comunicando que é servidor da Prefeitura. Trectur
3239-3700.

•

Convênio gás (Adegás/Luvigás): Para servidores efetivos, contratados e comissionados.
Com desconto em folha de pagamento para a compra de gás de cozinha (um gás por mês).
Tel. 3232-1616/3231-1720.

•

UNIODONTO: Para servidores efetivos e dependentes legais. Informações pelo telefone:
3232-4147.

2- Serviço Especializado de Segurança e Medicina do trabalho- SESMT– 3691-1157
•

Serviço de Segurança: Prevenção de acidentes; Inspeção de segurança; Treinamento de
segurança. Indicação para fornecimento de EPI (Equipamento de Proteção Individual);
Estatística; Avaliação e Emissão de laudos referentes à Insalubridade e Periculosidade.

•

Serviço de Medicina (Dr. Fernando e Dr. Oswaldo): Exames admissionais, demissionais e
periódicos. Perícias para mudança de função, retorno ao trabalho e aposentadoria.
Avaliação de atestados. CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).

•

Procedimentos/ CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho):
1-Encaminhar o acidentado ao Pronto Socorro (Hospital) com um funcionário
responsável.
2-A Secretaria ou setor de trabalho deverá encaminhar o formulário do acidente de
trabalho, preenchido, ao SESMT.
3- O acidentado retorna com a CAT preenchida para a perícia médica no RH.
4- O acidentado contratado, com afastamento superior a 15 dias, será
encaminhado ao INSS.

