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Salvador, 27 de fevereiro de 2018.

Aos Gabinetes da Reitoria e dos Campi, Núcleos de Apoio à Gestão de Pessoas - NAGP,
servidores ativos e aposentados do IF Baiano

Assunto: Informa sobre os procedimentos para comprovação anual de despesas com saúde
suplementar no exercício 2017_ Portaria normativa n? 01/2017

Prezados( as) Senhores( as),

Em conformidade com as orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC sobre a assistência à saúde suplementar do servidor do poder
executivo federal e do militar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar dos extintos
Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima, ativo ou inativo, de sua família, de que
trata a Portaria Normativa n° - 1, de 9 de março de 2017, especificamente em relação a
comprovação das despesas efetuadas pelo servidor a ser feita uma vez ao ano, até o último dia útil
do mês de abril, informamos:

1. Todo o processo de comprovação anual de despesas com saúde suplementar será
operacionalizado exclusivamente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI),
através do processo "Prestação de Contas de Ressarcimento de Auxílio à Saúde";

2. O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como sistema de gestão eletrônica de
documentos e como ferramenta auxiliar na execução dos fluxos de trabalho do
Instituto Federal Baiano (IF Baiano) foi instituído nos termos da Portaria n? 1868, de
outubro de 2017, bem assim, foi criado o Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria
n° 1535, de 17 de agosto de 2017, para a implantação do SEI (GT-SEI) no IF Baiano.
Desde 09 de outubro de 2017 o SEI já está em pleno funcionamento para o envio de
ofícios pelo Gabinete da Reitoria e novos processos estão sendo mapeados para
inclusão no sistema. O processo "Prestação de Contas de Ressarcimento de
Auxílio à Saúde" é o primeiro processo da área de Gestão de Pessoas a ser realizado
através do SEI;

3. O link de acesso às informações sobre o processo:
http://ifbaiano.edu.br/portal/sei/webinars/. Referente a este processo, já foram
realizadas as ações pelo Grupo de Trabalho para Implantação do SEI (Webinar nos
dias 31/01, 02/02 e 15/02, Guias e Manuais; Notícias; E-mails; etc.);

4. A documentação necessária para comprovação anual de despesas com saúde
suplementar (Art. 30 da Portaria Normativa 01/2017) é:
1-boletos mensais e respectivos comprovantes do pagamento;



11- declaração da operadora ou administradora de benefícios, discriminando valores
mensais por beneficiário, bem como atestando sua quitação; ou
Ill - ou outros documentos que comprovem de forma inequívoca as despesas e
respectivos pagamentos.
OBS.: É suficiente a apresentação de apenas um dos documentos supracitados. Itens
não cumulativos, desde que fiquem discriminados por mês os valores pagos por
titular e dependentes individualmente;

5. De forma a permitir maior flexibilidade na execução do trabalho interno, fica
estabelecido a data de 30/03/2018 como prazo para execução do processo;

6. Estão dispensados da comprovação anual de despesas com saúde suplementar,
apenas os servidores beneficiários da GEAP, ressaltando que se no respectivo
exercício o servidor recebeu ressarcimento de algum outro plano, a exemplo da
administradora ALIANÇA, tem que comprovar o respectivo período;

7. Segundo os parágrafos § 1.0 e § 2.° do art. 30 da Portaria supramencionada, nos casos
de exoneração ou retorno de servidor cedido, a apresentação dos documentos de
comprovação das despesas efetuadas deverá se dar antes do afastamento do órgão ou
entidade concedente e o usufruto de férias, licença ou afastamento durante o mês de
abril não desobriga o servidor do cumprimento do disposto;

8. Quaisquer dificuldades de acesso e de operacionalização deve ser dirigidas ao Grupo
de Trabalho de Implantação do SEI através do e-mail <sei.gt@ifbaiano.edu.br> ou
pelo formulário de chamado em <http://ifbaiano.edu.br/portal/sei/formulario-de-
abertura-de-chamado-sei/>, ao NAGP do Campus de lotação do servidor e/ou a
COASQ/NUPROS (e-mail: nupros@ifbaiano.edu.br).

Respeitosamente,

~~
ROSILENE ALVES DA SILVA

Diretora de Gestão de Pessoas
Portaria n° 345/2014
DOUW 19/03/2014


