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Ÿ Comprovante de inscrição no PIS/PASEP

Ÿ Menção à Lei 8.922 de 25/07/1994.

Ÿ Carteira de trabalho

Ÿ Atestado Médico que contenha: diagnóstico, CID, assinatura e carimbo do médico que 
contenha o CRM (número de registro no Conselho Regional de Medicina), estágio clínico 
atua da doença e Laudo Histopatológico.

Ÿ Documento de Identidade (RG)

Ÿ Comprovante de dependência (se necessário).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

 PROCURAÇÃO

 Procuração é o documento pelo qual uma pessoa (outorgante) nomeia alguém de sua 
conança (procurador) para agir em seu nome e, até mesmo, assinar documentos, em 
determinada situação, em que não possa estar presente. Para fazer uma Procuração 
Pública, deve ser elaborada e registrada em cartório, dotada de fé pública.

 CURATELA - INTERDIÇÃO

 É a responsabilidade atribuída pelo juiz a um adulto capaz (curador), para que proteja, 
zele, guarde, oriente e administre os bens de pessoa, judicialmente, declarada incapaz, 
que estejam incapacitadas, temporária ou permanentemente, para exprimir sua vontade 
e/ou reger seus atos da vida civil, ou seja, compreender a amplitude e as consequências de 
suas ações e decisões (impossibilitada de assinar contratos, casar, vender e comprar, 
movimentar conta bancária etc.) Para mais informações: Defensoria Pública do estado do 
Rio de Janeiro - Ligue: 129



Esta cartilha tem como propósito esclarecer sobre alguns
direitos dos pacientes portadores de doenças crônicas.

Apresentação

Prezado Paciente,

Muitos pacientes com doenças crônicas degenerativas desconhecem que podem ter 
benefícios e isenções de impostos. Existem alguns direitos especícos, garantidos 
por lei aos pacientes com doenças crônicas, chamados de . DIREITOS SOCIAIS

 A portaria da Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) nº 55 de 24 de fevereiro de 1999, 
dispões sobre a rotina de Tratamento Fora de Domicílio. Esta normatização tem por 
objetivo garantir o acesso de pacientes de um município a serviços assistenciais em outro 
município, ou ainda, em casos especiais, de um estado para outro estado. O TDF pode 
envolver a garantia do transporte e hospedagem.

Documentos Necessários

 É concedida aos portadores de doença crônica desde que sua incapacidade para o 
trabalho seja considerada denitiva pela perícia médica do INSS (Instituto Nacional de 
Seguridade Social). O paciente terá direito ao benefício, independente do pagamento de 
12 contribuições, desde que tenha qualidade de segurado.

Ÿ Declaração ou relatório médico

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

 Acréscimo ou majoração de 25% na aposentadoria por invalidez: terá direito a este 
acréscimo o segurado do INSS que necessitar de assistência permanente de outra pessoa 
nas situações prevista no anexo I, do decreto nº 3.048/99.

SAQUE DO FGTS E DO PIS/PASEP

Ÿ Carteira de Trabalho

 É o benefício mensal a que tem direito o segurado do INSS (quem trabalha com carteira 
assinada) quando ca temporariamente incapaz para o trabalho em virtude de doença por 
mais de 15 dias corridos. A perícia médica deverá ser agendada no posto da Previdência 
Social mais próximo de sua residência ou ligar para 135.

AUXÍLIO DOENÇA

 O saque do FGTS ou do PIS/PASEP pode ser feito pelo trabalhador que tiver neoplasia 
maligna (câncer) ou por aquele que possuir dependente portador de câncer. Para tanto 
deverá comparecer à Caixa Econômica Federal.

Ÿ Comprovante de contribuição do INSS

TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) NO SUS

DIREITOS DO CIVIS

Doenças crônicas - 310 - Doenças crônicas



Ÿ Pêngo;

Ÿ Hepatopatia Grave;

Ÿ Neoplasia Maligna(Câncer);

Ÿ Espondiloartrose Anquilosante;

Ÿ AIDS;

Doenças crônicas são aquelas de progressão lenta e longa duração, que podem ser 
permanentes, silenciosas ou sintomáticas, comprometendo a qualidade de vida. 
Representam risco para o paciente e produzem incapacidade/deciência residuais. 

Elas não estão associadas há uma causa única, normalmente são decorrentes de múltiplos 
fatores relacionados como obesidade, doença adquirida com o nascimento, causa 
genética ou coexistência de várias doenças.

Ÿ Paralisia Irreversível e incapacidade;

Ÿ Tuberculose Ativa;

Ÿ Mal de Parkinson;

Ÿ Esclerose Múltipla;

 Das doenças crônicas abrangidas pela legislação, podemos citar: Estatuto dos 
Militares – Art. 108, inciso V e Lei 7.713/88 Art. 60, inciso XIV, alterada pela Lei 8.540/92

Ÿ Cegueira;

Ÿ Alienação mental;

Ÿ Hanseníase;

Ÿ Cardiopatia grave;

Ÿ Nefropatia Grave;

Ÿ Contaminação por radiação ionizante;
Ÿ Estado avançado de doença de Paget;

Aposentadoria – Servidores militares

 Os servidores públicos militares são regidos por estatuto próprio, com algumas 
diferenças em relação ao regime jurídico dos servidores civis, devido a própria 
peculiaridade de sua função. Se o militar for considerado incapaz para o serviço 
Ativo(SAM) e, além disso, julgado inválido denitivamente para qualquer outra atividade 
prossional terá direito, como remuneração, a um soldo do posto/graduação 
correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuir ou que 
possuía na ativa (Art. 110 da Leinº 6.880, de 09/12/1980).

DEFINIÇÃO DE DOENÇA CRÔNICA

DIREITOS ESPECÍFICOS DOS MILITARES

 Ficha de cadastro com LAUDO MÉDICO (verso da cha) devidamente preenchido. 
Lembre-se que o local de tratamento deverá ser obrigatoriamente uma Unidade Pública de 
Saúde ou conveniada ao SUS.

Ÿ Cópia da Certidão de Nascimento
Ÿ Cópia da Carteira de Identidade (RG)
Ÿ Cópia do CPF

 Ministério da Infraestrutura, Caixa Posta 9600 – CEP 70.040-976 – SAN Quadra 3 Bloco 
N/O térreo – Brasília (DF).

Ÿ 1(uma) foto 3x4 colorida (original e recente)

Ÿ Atestado da Equipe Multiprossional emitido pelo Sistema único de saúde (SUS), 
comprovando a deciência

PASSE LIVRE INTERESTADUAL

Ÿ 01 foto 3x4 colorida (original e recente)

Ÿ Se o requerente é um menor de idade e o pai ou mãe não forem os responsáveis leais, é 
necessário que seja encaminhado o termo de Tutela ou Curatela.

 Para solicitar o Passe Livre interestadual de forma manual, com todos os documentos 
citados acima em mãos, eles devem ser enviados para o seguinte endereço:

Ÿ Formulário para requerimento de beneciário

Ÿ Cópia de um documento de identidade

Ÿ Cópia do Comprovante de residência e da identidade do titular (se não for o próprio).

 O Passe Livre é um benefício que dá direito a pessoa com deciência física, mental, 
auditiva ou visual, comprovadamente carente*, a utilizar gratuitamente o transporte 
coletivo interestadual convencional por ônibus, trem ou barco, incluindo o transporte 
interestadual semi-urbano.

 Para solicitar o Passe Livre Interestadual é necessário apresentar os seguintes 
documentos:

Ÿ Comprovante de residência
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Aos residentes no município do Rio de Janeiro:

 O Rio Card Especial é um benefício que dá direito à gratuidade no transporte público, no 
Município do Rio de Janeiro, ao cidadão com deciência e doentes crônicos.

Ÿ Compareça na Clínica da Família com os seus documentos e solicite a avaliação do seu 
laudo médico para concessão do benefício de gratuidade. (Acesse o site 
www.subpav.org/ondeseraatendido/ para localizar a Clínica da Família ou a Unidade de 
referência mais próxima de você) Aguarde a aprovação.

Rio Card Especial(Lei Municipal nº 3.167)

COMO REQUERER:

Ÿ O prazo para conclusão do processo de disponibilização do cartão após o deferimento 
do laudo médio é de 10 dias úteis.

Ÿ Cartões de usuários com deciência permanentes não possuem validade ou prazo de 
expiração, exceto em período de recadastramento do benefício a ser xado pelo Poder 
Concedente.

Ÿ Não há necessidade de prova de vida para ter acesso ao cartão.

https://www.cartaoriocard.com.br/rcc/gratuidade/produto/especial
Melhores informações:

Ÿ Após o deferimento, aguarde dias úteis e ligue para o número (21) 4003-3737 ou acesse 
o site www.cartaoriocard.com.br/rcc/gratuidade para agendar seu atendimento em 
uma loja RioCard para retirada do cartão.

Vale Social Rio Card Especial – Intermunicipal (Lei estadual nº 4.510)

COMO REQUERER:
O interessado deverá se dirigir a um dos Postos de Cadastramento (vericar o Posto de 
Atendimento de referência no site:

 O Vale Social é um direito do cidadão uminense garantido por lei pelo Governo do 
estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de estado de Transportes. Com ele, adultos e 
crianças portadores de deciência física, visual, auditiva e mental, bem como de doenças 
crônicas que estejam em tratamento, têm direito à gratuidade em barcas, metrô, ônibus e 
vans intermunicipais e trens. Menores de idade e adultos incapazes de se locomoverem 
sozinhos, sejam eles decientes ou doentes crônicos, têm direito á gratuidade também 
para um acompanhante.

https://www.valesocial.rj.gov.br/index.php/consultar_posto, portando os seguintes 
documentos:

PASSE LIVRE      AUXÍLIO INVALIDEZ – SERVIDORES MILITARES
 

 O valor  é pago ao mi l i tar  na 
inatividade, reformado como inválido, por 
incapacidade para o serviço ativo.
 As condições para a concessão são:
Necessidade de internação em instituição 
apropriada, militar ou não; e necessidade de 
assistência ou cuidados permanentes de 
enfermagem.
 O auxílio Invalidez ´devido somente 
ao militar e não ao seu pensionista; logo não 
integra o cálculo da pensão deixada ao falecer.

 O Auxílio Invalidez é um benefício 
previsto na Lei de remuneração dos Militares 
(Lei 8.237/91 Art. 69).

Ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma e os valores 
recebidos a título de pensão, quando os beneciários desses rendimentos forem 
portadores das doenças crônicas anteriormente citadas, com base em conclusão de Junta 
de saúde da marinha, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria, 
reforma ou concessão de pensão.
Se o militar inativo (RM1 ou Rfo) é portador de uma das doenças previstas na legislação, 
pode encaminhar à DPMM (Diretoria do Pessoal Militar da Marinha) a solicitação de 
inspeção de saúde para este m. Se o militar estiver internado, poderá ser solicitada 
inspeção de Saúde Hospitalar, por pessoa da família ou procurador legalmente habilitado, 
o militar deixa de descontar o Imposto de renda na Fonte, a partir da data de inspeção. Os 
valores descontados no ano corrente serão restituídos automaticamente pelo serviço de 
Inativos e Pensionistas da Marinha (SIPM); e se o militar faleceu em razão de uma das 
doenças acima elencadas, a viúva ou qualquer dependente poderá solicitar inspeção de 
saúde documental para este m.
Os servidores civis ou militares que completarem 65 anos terão uma redução de 65% no 
imposto de renda.

VERIFICAÇÃO DE PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

O militar inativo (RM1 ou Refo) pode requerer que seja vericada a preexistência da 
doença. Neste caso deverá apresentar a Junta Regular de Saúde todos os documentos 
probatórios do seu pedido e fazer o requerimento ao SIPM. Caso o requerente seja Fuzileiro 
Naval, deverá fazer o requerimento ao CGCFN.
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 Caso o militar reformado por idade-limite (militar da Reserva remunerada da marinha-
RM1, passa à situação de reformado – Refo, por idade-limite) tornar-se portador de doença 
incapacitante tal como as citadas anteriormente como doenças crônicas, com base em 
conclusão de junta de Saúde da marinha terá direito à remuneração calculada com base no 
soldo do posto/graduação correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao 
que possuir.

REVISÃO DE REFORMA

MELHORIA DE REFORMA POR IDADE

 Caso exista preexistência da doença (doenças previstas na Lei) a anos anteriores ao da 
realização da inspeção de saúde, o militar poderá requerer à Secretaria da Receita Federal a 
restituição dos valores pagos indevidamente.

 O militar inativo, reformado por incapacidade física, por acidente em serviço ou por 
alguma das doenças crônicas já citadas, que no momento da reforma não foi considerado 
INVÁLIDO pela Junta de Saúde, pode, a qualquer tempo, requerer à Diretoria de Pessoal 
Militar da Marinha uma nova inspeção de saúde para vericação do atual estado de saúde. 
Caso seja constatada a invalidez do militar em decorrência da doença geradora da reforma, 
a Administração Naval emitirá uma Portaria alterando a fundamentação legal da reforma, 
no sentido de conceder ao militar o benefício previsto.

DIREITOS DOS MILITARES E CIVIS

Quitação do nanciamento da casa própria

 O paciente com invalidez total e permanente, causada por doença ou acidente, possui 
direito à quitação do nanciamento da casa própria, desde que esteja nanciada pela Caixa 
Econômica Federal.

 Têm direito à isenção de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço – 
imposto estadual) os portadores de doenças crônicas desde que apresentem deciência

ISENÇÃO DE ICMS NA COMPRA DE VEÍCULOS ADAPTADOS

 Ao pegar as parcelas do imóvel nanciado pelo Sistema nanceiro de Habitação (SFH), 
também paga-se um seguro que garante a quitação do imóvel. O contato deverá ser feito 
com a entidade nanceira.

 Para isto deve estar inapto para o trabalho, e a doença determinante da incapacidade 
dever ter sido adquirida após a assinatura do contrato de compra do imóvel.

Conra se você tem direito a este benefício na Prefeitura no seu município.

ISENÇÃO DE IPTU

 Alguns municípios preveem em sua Lei orgânica, isenção do imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana (IPTU) para pessoas portadoras de doença crônica, 
segundo critérios estabelecidos por cada Prefeitura.

 Tem direito á isenção de IPI – Imposto Sobre produtos Industrializados ( Imposto Federal 
Lei nº 10.182 de 12/02/2001 que restaura a vigência da lei 8.989 de 24/02/1995) os 
portadores de deciência física nos membros superiores ou inferiores, que impeça de 
dirigir veiculo comuns. É necessária a apresentação de exames e laudo médico que 
descrevam e comprovem a deciência.

ISENÇÃO DE IPVA PARA VEÍCULOS ADAPTADOS

ISENÇÃO DE IPI NA COMPRA DE VEÍCULOS ADAPTADOS

física nos membros superiores ou inferiores, 
que impeça de dirigir veículos comuns. É 
necessária a apresentação de exames e laudo 
médico que descrevem e comprovem a 
deciência. No estado do Rio de Janeiro o 
paciente deve comparecer à Secretaria de 
estado da Fazenda da área de sua residência.  

 O IPVA é o imposto sobre veículos automotores. São isentos de IPVA os veículos 
especialmente adaptados e adquiridos por portadores de deciência física.
O IPVA é um imposto estadual, porém cada Estado tem a sua própria legislação sobre o 
imposto. Conra na lei do seu estado se existe a regulamentação para isentar de impostos 
os veículos especialmente adaptados e adquiridos por decientes físicos. O paciente que já 
tenha adquirido veículo anterior com isenção do IPVA, poderá transferí-lo para o novo 
veículo.

 M a i s  i n f o r m a ç õ e s  n o  s i t e : 
www.receita.rj.gov.br.
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