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Orientações para solicitação/manutenção do Auxílio Assistência à Saúde 
Ressarcimento 

 
 
Ø Servidores que possuem Plano de Saúde através das Entidades de Servidores da UFSM 

(UNIMED_ADETI, UNIMED_APERS,  UNIMED_APUSM, UNIMED_ASSUFSM, UNIMED_ATENS 
e UNIMED_SEDUFSM): 
 

a) Preencher requerimento disponível no site (“Formulário de Requerimento”); 
b) Anexar declaração da respectiva entidade, com os dados da adesão ao Plano de Saúde; 
c) Anexar cópia dos documentos comprobatórios de seus dependentes legais, conforme tabela 

disponível no site (“Tabela de Dependentes”); 
d) Abrir processo administrativo, junto ao Departamento de Arquivo Geral (No térreo do prédio 

da Reitoria). 
 
Ø Servidores que possuem Plano de Saúde com outras operadoras: 

 
a) Preencher requerimento disponível no site (“Formulário de Requerimento”); 
b) Anexar cópia do contrato na integra, juntamente com o regulamento, firmado com a Operadora 

de Plano de Saúde, cujo referido plano deve, obrigatoriamente, possuir registro junto à Agência 
Nacional de Saúde – ANS, bem como atender o que dispõe a Portaria Normativa nº 1, de 
9/03/2017; 

c) Anexar comprovante de pagamento efetuado (o mais recente), de forma discriminada, com 
valores individualizados, correspondentes ao titular e dependentes (se for o caso); 

d) Anexar cópia dos documentos comprobatórios de seus dependentes legais, conforme tabela 
disponível no site (“Tabela de Dependentes”); 

e) Abrir processo administrativo, junto ao Departamento de Arquivo Geral (No térreo do prédio 
da Reitoria). 

f) Comprovar anualmente, os pagamentos do respectivo plano de saúde, conforme prevê a 
Portaria Normativa nº 1, de 9/03/2017, Art. 30 (até o último dia útil do mês de ABRIL). Os 
comprovantes poderão ser entregues pessoalmente na CQVS/PROGEP, prédio 48 C, ao lado da 
COPERVES, ou digitalizados e enviados pelo e-mail: planodesaude@ufsm.br, no prazo 
estipulado no dispositivo legal.  
 

Ø ATENÇÃO! 
 
- Para inclusão de dependente, não há necessidade de abertura de novo processo, o 
requerimento de solicitação de inclusão de dependente, bem como os documentos 
comprobatórios, serão anexados ao processo já existente.  
 
- Toda e qualquer alteração ocorrida, tais como: cancelamento do plano de saúde, mudança de 
operadora do plano de saúde, mudança de entidade conveniada, exclusão de dependente, 
deverá ser comunicada imediatamente à CQVS/PROGEP, para as devidas atualizações. O não 
atendimento as atualizações cadastrais, acarretará consequências previstas em lei (Lei nº 
9.112/90, Art. 117, XIX). 
 
- Servidores com dependentes, na condição de filhos(as), na faixa etária entre 21 e 24 anos, 
devem, obrigatoriamente, apresentar no primeiro semestre: comprovante de matricula e 
comprovante de dependência econômica e no segundo semestre: apenas o comprovante de 
matricula. Caso não o façam perderão automaticamente o direito ao recebimento do benefício. 
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