
Instruções para recebimento de Auxílio plano de saúde pelos servidores 

ativos, aposentados e seus dependentes e pensionistas da UFSJ 

 

A Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, está 

operacionalizando o pagamento do auxílio de plano de saúde registrado e 

reconhecido pela Agência Nacional de Saúde – ANS –  em caráter 

indenizatório, por meio de ressarcimento, mediante comprovação, conforme 

previsto na Portaria Normativa nº 05 de 11/10/2010 – SRH/MPOG: 

 

Art. 1º Os procedimentos adotados pelos órgãos e entidades do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal SIPEC, relativos à 

assistência à saúde suplementar do servidor ativo ou inativo, seus 

dependentes e pensionistas, deverão observar as disposições desta 

Portaria. 

§ único. Os servidores ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas 

referidos no caput são considerados beneficiários, para efeitos desta 

Portaria. 

(...) 

Art. 10. O custeio da assistência à saúde suplementar dos beneficiários 

constantes do art. 4º desta Portaria é de responsabilidade da Administração 

Pública Federal direta, de suas autarquias e fundações, no limite do valor 

estabelecido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

condicionado à disponibilidade orçamentária, e dos servidores, ressalvados 

os casos previstos em lei específica. 

(...) 

Art. 26. O servidor ativo, inativo e o pensionista poderão requerer o auxílio 

de caráter indenizatório, realizado mediante ressarcimento, por beneficiário, 

ainda que o órgão ou entidade ofereça assistência direta, por convênio de 

autogestão ou mediante contrato, desde que comprovada a contratação 

particular de plano de assistência à saúde suplementar que atenda às 

exigências contidas no termo de referência básico, anexo desta Portaria. 

(...) 

Art. 28. O auxílio será consignado no contracheque do titular do benefício e 

será pago sempre no mês subseqüente à apresentação, pelo servidor, de 

cópia do pagamento do boleto do plano de saúde, desde que apresentada 

ao órgão setorial ou seccional do SIPEC ao qual está vinculado, até o 5º 

(quinto) dia útil de cada mês. 



Art. 29. O auxílio poderá também ser requerido para cobrir despesas com 

planos de assistência odontológica, observadas as regras contidas no art. 

26 desta Portaria. 

 

(...) 

 

Art. 32. O pai ou padrasto, a mãe ou madrasta, dependentes 

economicamente do servidor ativo ou inativo, conforme declaração anual de 

Imposto de Renda, que constem no seu assentamento funcional, poderão 

ser inscritos no plano de saúde contratado ou conveniado pelo órgão ou 

entidade desde que o valor do custeio seja assumido pelo próprio servidor, 

observados os mesmos valores com ele conveniados ou contratados. 

 

(...) 

 

Art. 34. 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.” 

 

De acordo com o art. 31 da Portaria Normativa Nº 5 os recursos 

orçamentários para o custeio da saúde suplementar do servidor serão 

calculados mensalmente com base no número de beneficiários (servidor ativo, 

inativo, seus dependentes e pensionistas) devidamente cadastrados no SIAPE 

e o valor per capita estabelecido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. O servidor pode encontrar a Tabela de valores na página da PROGP 

em < http://www.ufsj.edu.br/progp/saude_e_seguranca.php>. 

Conforme anexo da referida portaria, entende-se por beneficiário, na 

condição de titular do plano, o servidor ativo e inativo ou pensionista. Somente 

o mesmo poderá inscrever beneficiários na condição de dependentes. 

 Poderá ser inscrito pelo beneficiário titular (servidor), na condição de 

dependentes, os beneficiários descritos no art 4º da Portaria Normativa nº 05 

de 2010 relacionados abaixo: 

 

 



Tabela 1 – Documentação necessária para inscrição de dependentes 

Parentesco Documentação 

1 - cônjuge, o companheiro ou 

companheira de união estável 

Certidão de casamento ou de União estável e 

CPF 

2 - companheiro ou 

companheira de união homo-

afetiva, comprovada a co-

habitação por período igual ou 

superior a dois anos 

Comprovante de União estável e CPF 

3 - pessoa separada 

judicialmente ou divorciada, 

com percepção de pensão 

alimentícia 

Contracheque constando percepção de 

pensão alimentícia (sistema SIAPE) 

4 - filhos e enteados, solteiros, 

até 21(vinte e um) anos de 

idade ou, se inválidos, 

enquanto durar a invalidez 

Certidão de nascimento e CPF 

5 - filhos e enteados, entre 

21(vinte e um) e 24 (vinte e 

quatro) anos de idade, 

dependentes economicamente 

do servidor e estudantes de 

curso superior regular 

reconhecido pelo Ministério da 

Educação 

Certidão de nascimento, atestado semestral 

de matrícula do curso ou comprovante de 

pagamento da mensalidade e CPF 

6 - menor sob guarda ou tutela 

concedida por decisão judicial, 

observado o disposto nos itens 

4 e 5 desta tabela 

Certidão de nascimento ou certidão de guarda 

ou tutela e CPF 

 

obs: além da apresentação da documentação comprobatória, todos os 

dependentes deverão estar cadastrados na base de dados da Divisão 

de Administração de Pessoal – Dipes/Progp/UFSJ. 

 

Importante: Todos os beneficiários do ressarcimento saúde, 

independente de serem menor de idade, deverão apresentar cadastro de 

pessoa física na Receita Federal – CPF. 

 



Documentação necessária para adesão e  

operacionalização do pagamento 

1 – Requerimento do servidor através de preenchimento de dados pessoais e 

dos respectivos dependentes em formulário próprio disponibilizado na página 

da PROGP (http://www.ufsj.edu.br/progp/saude_e_seguranca.php);  

2 – Apresentação da documentação comprobatória de dependência dos 

beneficiários do plano de saúde (conforme Tabela 1); 

3 – Contrato de prestação de serviços do plano de saúde e cópia autenticada;  

4 – Cadastro mensal do comprovante de pagamento no sistema de 

ressarcimento (http://ressarcimento.ufsj.edu.br/entrar) e encaminhamento da 

cópia física do recibo ao Setor de Apoio ao Servidor. 

Observações:  

 os servidores com planos de saúde vinculados aos sindicatos da UFSJ 

estão isentos da apresentação dos recibos; 

 o acesso ao sistema para cadastramento do recibo se dará por meio do 

CPF e a senha gerada junto ao Ntinf/UFSJ; 

 O mês de referência do recibo corresponde ao mês da data de 

vencimento do boleto; 

 Somente são ressarcidos valores referentes às mensalidades do plano. 

Valores de co-participação não são considerados para fins de 

pagamentos. 

 

 

ENDEREÇO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ 

Setor de Apoio ao Servidor (Seaps) – Campus Santo Antônio 

Praça Frei Orlando, 170 – Centro - São João del-Rei, Minas Gerais 

CEP: 36307-352 

 

Fone: (32) 3379 - 2348  

E-mail: seaps@ufsj.edu.br  

 

http://ressarcimento.ufsj.edu.br/entrar
mailto:seaps@ufsj.edu.br

