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BASE DE CONHECIMENTO

RH55 - RESSARCIMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE SUPLEMENTAR
QUE ATIVIDADE É?
A assistência à saúde suplementar compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêu ca, e é prestada diretamente pelo órgão ou
en dade ao qual es ver vinculado o servidor, mediante convênio ou contrato, ou na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo
servidor, a vo ou ina vo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde.
QUEM FAZ?
Servidor.
COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?
1 - INÍCIO - SERVIDOR
Solicita o ressarcimento do Auxilio Saúde Suplementar e envia para DGP - Cadastro.
2 - PGP
2.1 DGP - Cadastro avalia o pedido.
Deferido?
2.1.1 SIM: Faz os lançamentos nos sistemas e notifica o servidor (formulário de resposta do ressarcimento).
2.1.2 NÃO: Devolve o processo para o servidor com as observações da documentação que estão faltando.
3 - SERVIDOR
Instrui novamente o processo e devolve para a DGP - Cadastro.
4 - PGP
4.1 DGP - Cadastro avalia novamente o pedido.
Deferido?
4.1.1 SIM: Faz os lançamentos nos sistemas e notifica o servidor (formulário de resposta do ressarcimento).
4.1.2 NÃO: Servidor notificado e arquiva o processo.
QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?
1. As Modalidades de Assistência à Saúde são:
a) Convênio com operadoras de Plano de Assistência à Saúde, organizadas na modalidade de autogestão, nos termos do art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990; ou
b) Contrato com operadoras de Plano de Assistência à Saúde, observado o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; ou
c) Serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade; ou
d) Auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.;
2. Atualmente a UFV possui convênio com a Operadora de Saúde Agros – Instituto UFV de Seguridade Social, conforme convênio 035/2007.
3. A quantia do Auxílio a Saúde Suplementar é determinado segundo a faixa de remuneração do servidor e a faixa etária de cada um dos beneficiários (titular e
dependentes), estando limitado ao valor estabelecido em ato do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
4. Conforme Portaria 08/2016, de 13/01/2016 do MPOG, atualmente os valores per capita do Auxílio Saúde Suplementar são:

5. O direito ao recebimento do auxílio tem início na data da apresentação formal do requerimento, por parte do servidor, militar de ex-Território ou pensionista, e
será efetuado mensalmente e proporcionalizado quando for o caso.
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6. Na hipótese de requerimento apresentado após o processamento da folha de pagamento, o órgão ou entidade concedente procederá ao acerto financeiro na folha
subsequente.
7. O pai ou padrasto, a mãe ou madrasta do servidor ou do militar de ex-Território, poderão ser inscritos no plano de saúde contratado ou conveniado pelo órgão ou
entidade, desde que o valor do custeio seja assumido integralmente pelos próprios ou pelo titular, observados os mesmos valores com ele conveniados ou
contratados, de acordo com a faixa etária do beneficiário.
8. O beneficiário titular poderá solicitar o cancelamento de sua inscrição no plano de assistência à saúde suplementar a que estiver vinculado a qualquer tempo,
sendo exigida, nesta hipótese, a quitação de eventuais débitos de contribuição e/ou participação. O cancelamento da inscrição implicará a cessação dos direitos de
utilização da assistência à saúde pelo titular e seus dependentes junto à operadora conveniada, contratada ou ao serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade.
QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?
1 Convênio; Contrato ou Prestação Direta:
a) Apresentar ao plano conveniado (Agros) a documentação exigida pelo plano a ser contratado;
b) Apresentar uma Declaração de Dependentes emitida pela PGP para a adesão de dependentes ao plano.
Obs: É necessário que os dependentes já estejam cadastrados nos assentamentos funcionais do servidor (conforme rol de dependentes elegíveis).
2. Auxílio de Caráter Indenizatório: Contrato do Plano de Saúde Particular celebrado por intermédio de: administradora de benefícios, conselhos profissionais e
entidades de classe, caixas de assistência e fundações de direito privado, dentre outros.
a)

Documentos a serem apresentados:

•

Formulário de Requerimento;

•

Declaração do Plano de Saúde (vide modelo);

•

Cópia do Contrato.

b) O servidor ou o militar de ex-Território, para fazer jus ao auxílio relativamente a seus dependentes, deverá inscrevê-los como tais no mesmo plano de saúde do
qual seja o titular e tenha sido por ele contratado. Excetua-se desta regra a contratação de plano de saúde que, por imposição das regras da operadora, não permita
inscrição de dependentes, obrigando a feitura de um contrato para cada beneficiário.
Nesse caso, deverá haver comprovação de responsabilidade financeira em relação aos dependentes, para os casos em que o dependente do servidor configure como
titular do plano de saúde;
c) Independentemente do mês de apresentação do requerimento, a comprovação das despesas efetuadas pelo servidor deverá ser feita uma vez ao ano, até o último
dia útil do mês de abril, acompanhada de toda a documentação comprobatória necessária, tais como:
i.

Boletos mensais e respectivos comprovantes de pagamento;

ii.

Declaração da operadora ou administradora de benefícios, discriminando valores mensais por beneficiário, bem como atestando sua quitação; e

iii.

Outros documentos que comprovem de forma inequívoca as despesas e respectivos pagamentos

d) Nos casos de exoneração ou retorno de servidor ou militar de ex-Território cedido, a apresentação dos documentos de que trata o item anterior, deverá se dar
antes de seu afastamento do órgão ou entidade concedente.
e) O servidor, o militar de ex-Território ou o pensionista que não comprovar as despesas com o plano de saúde terá o benefício suspenso, devendo o órgão ou
entidade concedente instaurar processo visando à reposição ao erário, na forma do normativo expedido pelo órgão central do SIPEC.
f) O servidor, o militar de ex-Território ou o pensionista que cancelar ou alterar o plano de assistência à saúde durante o período de pagamento do benefício e não
informar ao órgão ou entidade concedente terá o benefício cancelado, devendo ser instaurado processo visando à reposição ao erário, na forma do normativo
expedido pelo órgão central do SIPEC.
g) O pagamento do benefício será retomado e o processo de reposição ao erário será arquivado se o servidor, o militar de ex-Território ou o pensionista comprovar
integralmente as despesas com o plano de assistência à saúde, cabendo à restituição de valores já pagos a título de reposição ao erário, se for o caso.
h) Para fazer jus ao auxílio, o plano de assistência à saúde suplementar contratado diretamente pelo servidor, militar de ex-Território ou pensionista deverá atender,
pelo menos, o padrão mínimo constante das normas relativas ao rol de procedimentos e eventos em saúde editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS.
i) É obrigação do servidor, do militar de ex-Território e do pensionista informar ao órgão ou entidade concedente qualquer mudança de valor, inclusão ou exclusão
de beneficiários, bem como apresentar documentos destinados à comprovação de condições complementares de beneficiário.
QUAL É A BASE LEGAL?
1.Art. 230 da Lei nº 8.112, de 1990; e
2. Decreto nº 4.978, de 3 de fevereiro de 2004.
3. Ofício Circular nº 09, de 18 de novembro de 2009;
4. Portaria nº 8, de 13 de janeiro de 2016;
5. Portaria Normativa nº 1, de 9 de março de 2017.
Criado por 04721622686, versão 2 por 04721622686 em 29/07/2020 14:51:42.
Anexos:
RH 55 - Ressarcimento do Auxílio Saúde Suplementaro.png
RH 55 - Modelo_de_Declaração.pdf
RH 55 - Valores per capita.pdf
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