
DENOMINAÇÃO: 

Secretaria de Assistência à Saúde 
 
SIGLA: 

SEAS/DIAS/PROGEP 
 
UNIDADE DE SUBORDINAÇÃO: 

Diretoria de Atenção ao Servidor 
 
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE: 

Secretário(a) 
 
CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE: 

É a Unidade responsável pela orientação, gerenciamento e execução das atividades 
administrativas de assistência à saúde do servidor da UFMS a fim de melhorar a 
qualidade de vida no trabalho. 
 
 
COMPETÊNCIAS: 

• realizar a execução orçamentária, financeira, patrimonial de material e recursos 
humanos do PAS; 

• propor normas e procedimentos administrativos relativos ao funcionamento do 
PAS-UFMS ; 

• executar a previsão orçamentária anual das receitas e das despesas que 
servirão de base para o estabelecimento do exercício financeiro seguinte; 

• analisar, organizar e proceder a inscrição de processos de despesa em restos a 
pagar no final de cada exercício; 

• proceder à análise da qualificação técnica para a prestação de serviços nas 
áreas de atendimento do Programa, procedendo à revisão periódica dos 
contratos firmados; 

• planejar, orientar, supervisionar, controlar e executar as atividades de apoio 
administrativo necessários ao funcionamento do PAS/UFMS; 

• elaborar a folha de pagamento mensal e efetuar o pagamento aos 
credenciados que prestaram serviços aos beneficiários do PAS/UFMS; 

• manter atualizado o cadastro dos beneficiários do PAS/UFMS; 
• acompanhar e fiscalizar a execução de procedimentos de Assistência à Saúde; 
• proceder o credenciamento dos prestadores de serviços aos beneficiários do 

PAS- UFMS; 
• disponibilizar a relação atualizada dos prestadores de serviço que integram a 

rede credenciada do PAS/UFMS; 
• realizar à prestação de contas, mensal do PAS/UFMS; 
• adotar tabelas de honorários para pagamento das despesas específicas, 

negociadas pela Comissão Permanente de Negociação de Tabelas, e aprovadas 
pelo Colegiado do PAS/UFMS; 

• acompanhar a realização de procedimentos de Assistência à Saúde em 
conformidade ao Regulamento do PAS/UFMS; 
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• controlar os recebimentos das mensalidades e das despesas dos beneficiários a 
fim de manter o Fundo de Reserva; 

• organizar as pautas e as reuniões do Colegiado do Programa de Assistência à 
Saúde da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 

• promover a divulgação das orientações acerca da utilização do PAS/UFMS; 
• controlar a dotação orçamentária do PAS/UFMS; 
• colaborar na confecção do plano anual e do orçamento do PAS/UFMS S;  
• elaborar relatórios gerenciais e de governança; e 
• desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação. 
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