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AUXÍLIO SAÚDE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO (EXCETO GEAP E 
ASSEFAZ) 

EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO SOUGOV 
 
 
Definição 

 

É a solicitação do auxílio-saúde em caráter indenizatório por meio de ressarc 

imento (exceto GEAP). 

 

Público-alvo (exceto professor substituto)  

Servidores ativos, aposentados e pensionistas (este último não pode incluir 
dependentes). 

 

Requisitos básicos 

 

1. Ser servidor ativo. aposentado ou pensionista (exceto professor substituto); 

2. Possuir plano de saúde; 

3. Para fazer jus ao auxílio saúde relativamente a seus DEPENDENTES, o servidor 
deverá inscrevê-los como tais no mesmo plano de saúde do qual seja titular; 

4. Os filhos e enteados, entre 21(vinte e um) e 24 (vinte e quatro) anos de idade, 
dependentes economicamente do servidor aposentado e estudantes de curso 
regular reconhecido pelo Ministério da Educação. 

 

Informações gerais 

 

1. Os servidores que tiverem dependentes em plano de saúde deverão cadastrá-los 
previamente em seus registros, seguindo as orientações deste manual; 

2. O valor do ressarcimento referente ao auxílio saúde do servidor está fixado na 
Portaria MPOG 08/2016; o cálculo do valor da per capita do servidor considera a 
faixa salarial (remuneração) e de idade do servidor; para os dependentes, o cálculo 
leva em consideração a remuneração do servidor e a idade do dependente. 

3. Se o plano de saúde contratado pelo servidor, por imposição das regras da 
operadora, não permitir a inscrição de dependentes, obrigando a realização de um 
contrato para cada beneficiário, o servidor deverá fazer prova inequívoca de 
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responsabilidade financeira relativamente a seus dependentes para fazer jus ao 
recebimento do ressarcimento também por estes; 

4. O ressarcimento somente será devido a partir da data do requerimento, ou da 
vigência do plano, quando esta for posterior à data da solicitação, não havendo a 
possibilidade de retroagir pagamentos realizados anteriormente 

 

Documentação necessária 

 

1.1. SOUGOV 

 

1. Cópia do Contrato ou Declaração que atende a Instrução Normativa de nº 97 de 
26 de dezembro de 2022 da SGP/SEDGG; 

 

2. Comprovante de Pagamento do Plano de Saúde (Declaração de Quitação); 

 

3. Boleto de Cobrança Bancária. 

 

Atenção: seu plano/operadora deverá estar devidamente registrado(a) na Agência 
Nacional de Saúde Suplementar-ANS para continuação do procedimento) 

 

Atenção: se o seu contrato está desatualizado porque você fez alterações de plano 
ou de dependente, peça para sua operadora ou administradora de plano de saúde 
uma Declaração que traga informações atualizadas com essas modificações e inclua 
no campo de anexar o contrato 

 

Atenção: documentos comprobatórios de titularidade e de pagamentos relativos aos 
beneficiários. 

 

Para mais informações acessar: https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-
informacao/faq/sou-gov.br/saude-suplementar/como-solicitar-assistencia-a-saude-
suplementar 

 

2.1. SIPAC (DE CARÁTER EXCEPCIONAL) 
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A excepcionalidade dar-se-á quando da impossibilidade da requisição via 
SOUGOV, fazendo constar nos autos o print, em PDF. 

 

1. Requerimento geral disponível na página da PROGEP 
(https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/requerimento-geral-
progep.doc) 

2. Declaração da operadora que atende a Declaração que atende a Instrução 
Normativa de nº 97 de 26 de dezembro de 2022 da SGP/SEDGG, constando o nome 
do titular e dependentes (se estes estiverem cadastrados no plano de saúde do 
servidor). 

3. Print em PDF, fazendo prova, sobre a impossibilidade da abertura via 
SOUGOV. 

4. Na hipótese de a contratação de plano de saúde em que o dependente seja titular 
do plano, apresentar umas das seguintes comprovações: Declaração do(a) 
servidor(a), declaração do imposto de renda ou cópia do contrato onde conste o(a) 
servidor(a) como representante legal ou responsável financeiro pelo dependente. 

 

Documentação necessária para os dependentes entre 21(vinte e um) e 24 (vinte 
e quatro) anos de idade, universitários. 

 

1. Requerimento Geral, site da PROGEP:  
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/requerimento-geral-
progep.doc/view ; 

 

2. Declaração da Universidade/Faculdade de dependente; 

 

3. CPF/RG de seu dependente. 

 

Procedimentos para solicitação 

Solicitação pelo SouGov (EXCLUSIVAMENTE): 

 

Importante destacar que há duas maneiras de acesso ao SOUGOV: a primeira 
pelo próprio Aplicativo e a segunda pelo site do SOUGOV (Ministério da 
Economia). Recomendamos este último, diante da necessidade levantamento 
das documentações. 
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Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas 

Etapa Quem faz? O que fazer? 

1 
Servidor, 

Aposentado e 
Pensionista 

 1. Na tela inicial do SouGov, clicar no item 
Solicitações – Saúde Suplementar – Cadastrar 
Assistência a Saúde; 
2. Informar os dados do plano: número de registro 
da operadora na ANS, nome do plano de saúde e 
data de início do ressarcimento; clicar em 
Avançar; 

3. Selecionar dependentes a serem beneficiados e 
clicar em Avançar; 

4. Informar o valor de mensalidade do plano 
contratado para cada um dos beneficiários do 
plano e clicar em Avançar; 

5. Anexar os documentos comprobatórios de 
titularidade e de pagamentos relativos aos 
beneficiários e clicar em Avançar; 

4. Conferir os dados da solicitação. Se identificar 
algum erro, clicar em “Voltar”, alterar dados e 
clicar em Avançar. 

5. Após a conferência dos dados e ao clicar em 
“Avançar” será gerado um Termo de Adesão”, ler 
e clicar em “Aceito os Termos”. 

2 
 

DBS/ 
PROGEP 

Analisa a solicitação do benefício. 

-Solicitação não procedente: indeferir o pedido e 
expor o motivo através do sistema. 

-Solicitação procedente: autorizar benefício e o 
inserir na folha de pagamento do servidor. Em 
seguida, registrar a demanda no Assentamento 
Funcional Digital do Servidor. 
 

 
 
Solicitação por processo eletrônico (SIPAC) (EXCEPCIONAL) 

Servidor Ativo 
 

Etapa Quem faz? O que fazer? 
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1 Servidor Ativo 

Solicitar o benefício por processo eletrônico 
(SIPAC), anexar a documentação necessária, 
digitalizada em formato PDF/A. Encaminhar o 
processo à DBS. 

Tipo de processo: SOLICITAÇÃO 

Assunto do processo: 026.192 - ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE (INCLUSIVE PLANOS DE SAÚDE) 

Assunto detalhado: SOLICITAÇÃO DE 
RESSARCIMENTO 

Obs: Documentos pessoais devem ser anexados 
aos autos do processo com natureza restrita sob 
a hipótese legal de Informação pessoal. 

2 
DBS 

 

Analisar a solicitação e a documentação. 

- Documentação incompleta: solicitar ao servidor 
documentação complementar. 

- Documentação completa: autorizar benefício e o 
inserir na folha de pagamento do servidor. Em 
seguida, registrar a demanda no Assentamento 
Funcional Digital do Servidor e encaminhar ao 
NDPI para arquivamento. 

3 NDPI Arquivar o processo. 

 

Servidor Aposentado e Pensionista 

Etapa Quem faz? O que fazer? 

1 

Servidor 
Aposentado e 
Pensionista 

Solicitar o benefício por processo eletrônico 
através da Plataforma PREDE 
(https://www.ufpb.br/ufpb/menu/servicos-1/abrir-
processos-online), anexar a documentação 
necessária, digitalizada em formato PDF/A. 
Encaminhar o processo à DBS. 

Tipo de processo: SOLICITAÇÃO 

Assunto do processo: 026.192 - ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE (INCLUSIVE PLANOS DE SAÚDE) 

Assunto detalhado: SOLICITAÇÃO DE 
RESSARCIMENTO 
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Obs: Documentos pessoais devem ser anexados 
aos autos do processo com natureza Restrita sob 
a hipótese legal de Informação pessoal. 

2 DBS 

Analisar a solicitação e a documentação. 

- Documentação incompleta: solicitar ao servidor 
aposentado e pensionista documentação 
complementar. 

- Documentação completa: autorizar benefício e o 
inserir na folha de pagamento do 
servidor/pensionista. Em seguida, registrar a 
demanda no Assentamento Funcional Digital do 
Servidor/Instituidor de pensão e encaminhar ao 
NDPI para arquivamento. 

3 NDPI Arquivar o processo. 

 

 

Contato 

Divisão de Benefícios – DBS 

 E-mail: dbs@progep.ufpb.br 
 Telefone: (83) 3216-7312 
 
 
Fundamentação legal 

1. Lei 9.656, de 03 de Junho de 1998. 

2. Decreto 4.978, de 03 de Fevereiro de 2004; 

3. Portaria MPOG Nº 8, de 13 de Janeiro de 2016; 

4. Instrução Normativa de nº 97 de 26 de dezembro de 2022. 
 

Tempo médio de execução 

10 dias úteis.



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

MANUAL DO SERVIDOR 

Página 7 de 9 

Versão: 4.0 

Data: 03/02/2023 

 

Fluxo do processo 
 
Solicitação pelo SouGov (para concessão do benefício auxílio-saúde) 
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Fluxo do processo 

Solicitação por processo eletrônico (SIPAC) (EXCEPCIONAL) 

Servidor Ativo 
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Fluxo do processo 
 
Servidor Aposentado e Pensionista: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


