
   DIRETORIA SISTÊMICA DE GESTÃO DE PESSOAS

REQUERIMENTO DE AUXÍLIO À SAÚDE

Ilmo(a). Sr(a) Diretora Sistêmica de Gestão de Pessoas,

Eu, ______________________________________________________________________ matrícula SIAPE nº 

_________________, ocupante do cargo de ___________________________________________, lotado no(a) 

______________________________________________________________,venho respeitosamente,  requerer 

a V.Sª. o AUXÍLIO À SAÚDE, mediante ressarcimento parcial do valor despendido com plano ou seguro privado 

de assistência à saúde, nos termos do artigo 230, da Lei 8.112/90 e da Portaria Normativa SRH/MPOG nº 3, de  

30 de julho de 2009, anexando para tanto os documentos necessários para a instrução do presente processo,  

esclarecendo que o contrato atende o termo de referência básico anexo à portaria anteriormente citada, sendo  

os dependentes indicados a seguir:

DEPENDENTES TIPO DE DEPENDÊNCIA DATA DE NASCIMENTO

Nestes termos,
Pede Deferimento

____________________________ _______________________________________
              Local e Data    Assinatura do Requerente

Tel. contato: ________________ / _________________

E-mail: ______________________________________

Endereço:______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Documentos necessários Dependentes de acordo com a Portaria SRH/MPOG nº 3/2009

- Cópia do documento que comprove a 
contratação dos serviços da operadora do 
Plano de Saúde;

- Cópia do contrato;

- Cópia do comprovante de pagamento da 
mensalidade do titular e dos dependentes;

- Comprovante da dependência;

a) o cônjuge, o companheiro ou companheira na união estável;
b) o companheiro ou companheira na união homoafetiva, obedecidos os 
mesmos critérios adotados para o reconhecimento da união estável;
c) a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união 
estável reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão 
alimentícia;
d) os filhos e enteados, solteiros, até 21(vinte e um) anos de idade ou, se 
inválidos, enquanto durar a invalidez;
e) os filhos e enteados, entre 21(vinte e um) e 24(vinte e quatro) anos de 
idade, dependentes economicamente do servidor e estudantes de curso 
regular reconhecido pelo Ministério da Educação; e
f) o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o 
disposto na alíneas “d” e “e”;
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