
1 - O processo é iniciado exclusivamente com o requerimento de

solicitação do servidor a DGP, devendo estar instruído com a

documentação necessária, o qual deverá ser protocolado no NAGP

RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

ATIVIDADES FLUXO DE ATIVIDADES

2 - A DGP, através dos Núcleos de Gestão de Pessoas em cada
Campus , apreciará preliminarmente o requerimento, considerando
o preenchimento dos dados e a juntada da documentaçao
necessária à instrução do processo, podendo negar a apreciação
do mérito quando não presentes as informações necessárias. P.S.:
Esta análise poderá ser realizada no campus de lotação do
servidor, sendo encaminhado à DGP apenas os processos aptos a
análise de enquadramento.

10 - A cada despesa, em regra mensalmente, o servidor deverá

preencher novo requerimento de ressarcimento, juntando a

documentação comprobatória do desembolso.

3 - Presentes os elementos necessários à instrução do processo,

abrir-se-á o mesmo fisicamente, autuando-o e numerando-se suas

folhas. O processo deverá ser encaminhado à DGP - Reitoria.

9 - Os processos devidamente instruídos e concluídos deverão ser

arquivados em local próprio, conforme definido pela DGP, para

verificação periódica quando ocorrerem novos requerimentos de

ressarcimento.
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REITORIA

6 - O requerimento de ressarcimento de plano de saúde

suplementar deverá ser encaminhado à DGP para análise e

pagamento. OBS.01: Somente serão pagos no mês subsequente

ao aqueles comprovantes apresentados até o quinto dia útil de

cada mês. OBS.02: Quando do primeiro pedido, poderão ser

encaminhados conjuntamente o requerimento de enquadramento e

o de ressarcimento. OBS.03: Somente será admitido o pagamento

retroativo de gastos referentes a mensalidades posteriores ao

requerimento do servidor.
7 - A cada pedido de ressarcimento a DGP analisará a
compatibilidade do valor pleiteado com os limites previstos e a
ocorrência de suspensão ou extinção do direito ao benefício à
época do gasto (mês de referência), documentando a verificação e
os cálculos realizados.
8 - Avaliada a compatibilidade, a DGP procederá ao pagamento ou

negativa deste, dando ciência fundamentada ao servidor para o

último caso.

4 - A DGP analisará o requerimento do servidor quanto ao

enquadramento à hipótese de percepção do benefício, avaliando o

preenchimento dos requisitos legalmente previstos, manifestando-

se, fundamentadamente, quanto ao mérito.
5 - Deferido, ou não o pedido, deverá ser dada ciência ao

interessado, expondo-se as razões, em caso de negativa.
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