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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

MEMORANDO CIRCULAR Nº 44/2017 - COGEP (10.02.07.02) 
(Identificador: 201722690) 
 
Nº do Protocolo: 23282.004001/2017-66

Redenção-CE, 28 de Março de 2017.
 

Ao grupo: TODOS OS SERVIDORES.
 

Título: Auxílio saúde - Mudanças na comprovação das despesas

Prezados(as) Servidores(as),
 
 
A Coordenação de Gestão de Pessoas, por meio da Seção de Benefícios, diante da necessidade de adequar os
procedimentos referentes a concessão do Auxílio Saúde às normas previstas pela Portaria Normativa n° 01,
de 09 de março de 2017, vem informar que a partir deste mês, a comprovação das despesas efetuadas pelo
servidor deverá ser feita anualmente, até o último dia útil do mês de abril de cada ano, com início em
2018, conforme art. 30 da referida portaria, independentemente do mês do requerimento. Caso as
comprovações não sejam enviadas dentro do prazo estabelecido, será instaurado processo de reposição ao
erário para devolução dos valores recebidos.
 
Nesse sentido, mencionamos alguns pontos que servirão para orientar os (as) servidores (as) nos
procedimentos que serão adotados:
 
1. Até 31/04/2018 devem ser apresentadas, para efeitos comprobatórios, documentações, referentes ao
período de 01/03/2017 a 31/12/2017;
 
2. As documentações comprobatórias podem ser:
 
I - boletos mensais e respectivos comprovantes do pagamento;
II - declaração da operadora ou administradora de benefícios, discriminando valores mensais por beneficiário,
bem como atestando sua quitação; ou
III - outros documentos que comprovem de forma inequívoca as despesas e respectivos pagamentos.
3. Em caso de exoneração ou retorno de servidor cedido, a apresentação dos documentos comprobatórios
deverá se dar antes de seu afastamento do órgão ou entidade concedente;
 
4. Ressaltamos que usufruto de férias, licença ou afastamento durante o mês de abril não desobriga o servidor
do cumprimento do disposto acima;
 
5. Os servidores que têm convênio vinculado à ADUFC ou a Aliança Administradora de Benefícios não precisam
enviar as comprovações, que serão enviadas à Cogep pelas próprias administradoras;
 
6. Os (as) servidores (as) que têm dependentes entre 21 e 24 anos devem apresentar, semestralmente, o
comprovante de matrícula dos mesmos;
 
7. Conforme ainda as legislações referentes ao Auxílio Saúde, de acordo com o Comunica Geral nº 538835/2010
expedido pelo Departamento de Saúde, Previdência e Benefícios do Servidor, da Secretaria de Recursos
Humanos do Ministério do Planejamento, é de responsabilidade dos órgãos verificar se o valor correspondente
ao auxílio saúde lançado automaticamente pelo sistema é superior ao valor gasto pelo(a) beneficiário(a),
demonstrado em seus comprovantes e quando isso ocorrer, adequar o valor do ressarcimento ao que é pago,
mensalmente, pelo(a) servidor(a). Assim, os valores creditados como ressarcimento não poderão ser, sob
qualquer hipótese, superiores aos valores efetivamente pagos pelo (a) servidor (a), desta forma, será instaurado
processo visando reposição ao erário dos valores recebidos em forma de ressarcimento de saúde que superarem
a quantia efetivamente paga pelo(a) beneficiário(a).
 
8. O servidor que não comprovar as despesas na forma do art. 30 desta Portaria Normativa ou 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 suspenso ou cancelado, respectivamente, sendo instaurado processo visando à
reposição ao erário dos valores recebidos.
 
Quaisquer dúvidas poderão ser encaminhadas para a Seção de Benefícios, através do email
seben.cogep@unilab.edu.br
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Cordialmente,
 
 

 
 
 

(Autenticado em 28/03/2017 15:10) 
MONICA SARAIVA ALMEIDA 

Matrícula: 2182492 
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