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1 sem nome 1 KB

ATENÇÃO!
RESSARCIMENTO SAÚDE
A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas lembra a todos os servidores que a comprovação das despesas
referentes ao plano de saúde deverá ser feita até o último dia útil do mês de ABRIL através de declaração
emitida pela operadora do plano de saúde discriminando, por beneficiário, os valores mensais do período
que compreende ABRIL/2017 a MARÇO/2018, bem como atestando sua quitação.

OBS: Na hipótese de a operadora não fornecer a declaração, o servidor poderá encaminhar as CÓPIAS
dos boletos mensais e respectivos comprovantes de pagamento com a devida autenticação feita pelo
Câmpus ou outros documentos que comprovem de forma inequívoca as despesas e respectivos
pagamentos sujeitos à análise da PROGEP.

Os servidores, cujo plano de saúde seja vinculado aos sindicatos SINASEFE, APUFPEL,
ASUFPEL, ADUFPEL, ASSIFSUL não precisam enviar a comprovação de pagamento do período, pois
os sindicatos fornecem estas informações à PROGEP.

Aqueles cujo plano de saúde seja vinculado à APUSM, devem entrar em contato com a
associação que disponibilizará as declarações diretamente aos servidores. De acordo com a
Associação, a declaração mensal está disponível no site www.apusm.com.br.

Lembramos que, independente do plano de saúde, o servidor deve manter seu cadastro
atualizado, informando imediatamente à PROGEP através de formulário a inclusão/exclusão de
dependentes e cancelamento do plano de saúde.

O servidor terá o benefício suspenso e será instaurado processo visando à reposição ao erário
caso não comprove as despesas com o plano de saúde. O mesmo se aplica no caso de cancelamento
do plano durante o período de pagamento do benefício ou alteração do plano/troca de operadora sem
comunicar à PROGEP.

Nilo André Pozza Rodrigues
Pró-reitor de Gestão de Pessoas
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