
CI nº 458/2017 - DIPG/CAP/PROGEP
Campo Grande, MS, 29 de agosto de 2017.

Do: Divisão de pagamento
Para: Todas as unidades administrativas da UFMS
Assunto: orientação acerca do novo procedimento para Requerimento para Ressarcimento a
Saúde e outros.

 
             Prezados(as) Senhores(as),
 
 
             Informamos que a partir de 29 de agosto de 2017 o requerimento para ressarcimento a
saúde e todos os outros tipos de  requerimentos solicitados na PROGEP devem ser feitos pelo
site progep.ufms.br.
 
2.         O valor a ser preenchido no requerimento é o valor do plano de saúde pago individualmente
pelo servidor e dependentes - não colocar o valor do ressarcimento.      
 
3.         Requerimentos e documentos enviados diretamente aos e-mails funcionais dos servidores
desta Divisão que não serão aceitos.
 
4.         Anexo a esta CI Circular segue a nova sistemática para requisição dos requerimentos.
 
 
 
 
Atenciosamente,
 

 
 

Ricardo Masaso Takaoka
Assistente em administração

DIPG/CAP/PROGEP
Siape 2354900

 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Massao
Takaoka, Assistente em Administração, em 30/08/2017, às
13:08, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Marlos da Silva
Pereira, Chefe de Divisão, em 31/08/2017, às 14:04, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0035150 e o código CRC
45275617.

DIVISÃO DE PAGAMENTO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7070
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.013135/2017-29 SEI nº 0035150
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Ofício Circular nº 29/2020 - DIPG/CAP/PROGEP/UFMS
 

Campo Grande, 22 de maio de 2020.
Do: Chefe da Divisão de Pagamento/CAP/Progep
Para: Todas as unidades da UFMS
Assunto: Ressarcimento à saúde suplementar.
 

 
Senhor(a) Responsável,
 

1. Solicitamos dar ampla divulgação aos termos deste documento
aos servidores dessa Unidade de lotação.
2. Informamos a todos os servidores titulares de planos de saúde
que os procedimentos de comprovação do pagamento das mensalidades
para fins de recebimento do ressarcimento à saúde suplementar serão
alterados a partir da folha de pagamento de junho de 2020.
2.1. A comprovação do pagamento das mensalidades  vinha
sendo  realizada mensalmente por meio de requerimento único online,
disponível no site da Progep.
2.2. No entanto, a partir da folha de pagamento de junho/2020 o
trâmite será alterado e os servidores titulares de plano de saúde deverão
apresentar comprovação de pagamento anualmente, a ser realizada no
mês de abril de cada ano, conforme prevê a Portaria Normativa nº. 1, de
9 de março de 2017, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do
Trabalho no Serviço Público (1965642).
2.3. Leia-se no art.30, §2º da supramencionada Portaria Normativa
que "O usufruto de férias, licença ou afastamento durante o mês de abril
não desobriga o servidor do cumprimento da comprovação.".
3. Assim sendo, os servidores que já comprovaram pagamento
das mensalidades até o mês de maio/2020 deverão no mês de abril/2021
apresentar os comprovantes referentes ao período compreendido entre
junho/2020 a março/2021, impreterivelmente até o último dia útil do mês
de abril.
4. Quaisquer alterações contratuais que ocorram no plano de
saúde durante o ano, tais como, inclusão ou exclusão de dependentes, ou
até mesmo o cancelamento do plano de saúde deverão ser comunicadas
imediatamente à Divisão de Pagamento pelo endereço eletrônico
dipg.progep@ufms.br, evitando possíveis transtornos.
5. Cabe-nos informar que a não comprovação dos pagamentos
das mensalidades do plano de saúde no prazo estipulado acarretará a
suspensão do benefício e será instaurado processo administrativo de
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reposição ao erário dos valores recebidos indevidamente.
6. Solicitamos que após a divulgação do presente nessa Unidade,
proceda à conclusão do processo.

 
 

Adm. Marlos da Silva Pereira
 CRA/MS 4611 Matrícula Siape 2635318
Documento assinado eletronicamente por Marlos da Silva
Pereira, Chefe de Divisão, em 24/05/2020, às 22:37,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1965646 e o código CRC
D8B1DDB7.

DIVISÃO DE PAGAMENTO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7070
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.013135/2017-29 SEI nº 1965646
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