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Conforme Portaria Normativa nº 01, de 09/03/2017 e orientações passadas 

pelo Departamento de Gestão de Pessoas – Campus Florianópolis, seguem abaixo as 

novas orientações sobre o RESSARCIMENTO À SAÚDE SUPLEMENTAR. 

 

IMPORTANTE: Os servidores que ainda não possuem ressarcimento à saúde, devem 

encaminhar ao DGPF o boleto mensal e o respectivo comprovante de pagamento do 

plano de saúde. Os futuros lançamentos seram automáticos. Após essa primeira entrega, 

enquadram-se nas regras a seguir. 

 

 

Aos servidores que já possuem ressarcimento à saúde, não se faz mais 

necessário entregar ao DGPF o comprovante mensal de pagamento do plano. 

 

A comprovação das despesas efetuadas pelo servidor deverá ser feita uma 

vez ao ano, até o último dia do mês de abril, acompanhada de documentação 

comprobatória necessária, tais como: 

 

i. Boletos mensais e respectivos comprovantes de pagamento; 

ii. Declaração do operador ou administrador de benefícios, discriminando valores 

mensais por beneficiário, com como atestando sua quitação; 

iii. Outros documentos que comprovem de forma inequivoca as despesas e respectivos 

pagamentos. 
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OBSERVAÇÕES: 

 

1) O usufruto de férias, licença ou afastamento durante o mês de abril (a 

partir de 2018), não desobriga o servidor da apresentação dos documentos até o último 

dia útil do mês de abril de cada ano. 

 

2) O servidor que não comprovar as despesas, terá o benefício suspenso. 

 

3) O servidor que cancelar 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. 

 

4) O servidor que alterar o plano de assistência à saúde ou ainda trocar de 

operadora durante o período de pagamento do benefício e não informar ao órgão ou 

entidade concedente terá o benefício suspenso, devendo ser instaurado processo visando 

à reposição ao erário. 

 


