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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

  

INSTRUÇÃO NORMATIVA-SEI Nº 1, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA-SEI Nº 1/2023 - PROGEP/UERN, DE 24 DE JANEIRO DE 2023.

  
Dispõe sobre a regulamentação dos termos
para a prestação de contas anual do
auxílio-saúde.

 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

CONSIDERANDO a Lei Complementar Estadual nº 608, de 14 de dezembro de 2017, que ins�tui, no
âmbito da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN), o auxílio-saúde e dá
outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução nº 39/2022 – CD/FUERN que regulamenta a concessão, a manutenção e a
prestação de contas do auxílio-saúde e revoga a Resolução Nº 022/2021 – CD/FUERN e o 040/2021 –
CD/FUERN; e a Resolução nº 65/2022 – CD/FUERN que define os valores do auxílio-saúde no âmbito da
FUERN e altera o Anexo I da Resolução nº 39/2022 – CD/FUERN.

CONSIDERANDO que a prestação de contas deverá ser feita anualmente pelo(a) beneficiário(a), em
sistema informa�zado des�nado a esse fim, entre os dias 1º de fevereiro e 31 de março de cada ano, com
relação ao ano civil anterior, salvo disposição contrária.

DECIDE:

 

Art. 1º Regulamentar o procedimento de prestação de contas anual dos servidores da FUERN que tenham
percebido em seus vencimentos o auxílio-saúde, no ano imediatamente anterior.

Art. 2º Ficam obrigados à prestação de contas anual de que trata o caput do ar�go anterior, os servidores
a�vos e ina�vos integrantes do quadro de pessoal da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte, assim como, os servidores cedidos e comissionados que estejam no efe�vo exercício das
a�vidades funcionais no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 3° A prestação de contas deverá ser feita uma vez ao ano, através de formulário próprio
acompanhado de documento comprobatório de despesa com planos ou seguros privados de assistência à
saúde, no período de 1º de fevereiro e 31 de março de cada ano.

§ 1º Serão aceitos como comprovantes de vínculo do beneficiário com planos ou seguros privados de
assistência à saúde:

I- Demonstra�vo de valores emi�dos pela operadora ou administradora para fins de Declaração de
imposto de renda ou;

II- Documento equivalente que comprove, de forma inequívoca, período de tempo de vinculação com
plano de saúde ou seguros privados de assistência à saúde.
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§ 2º A comprovação anual deverá ser realizada exclusivamente por meio da Plataforma Íntegra, com o
preenchimento de formulário on-line acompanhado do respec�vo comprovante digitalizado de forma
legível e em formato PDF, com tamanho de arquivo não superior a 150KB.

Art. 4° Excepcionalmente, nas hipóteses listadas abaixo, fica o servidor obrigado a prestar contas antes do
seu afastamento:

I – Exoneração;

II- Rescisão contratual;

III – Posse em outro cargo inacumulável;

IV – Demissão;

V – Redistribuição;

VI – Fraude, sem prejuízo da responsabilização administra�va, civil e/ou penal;

VII – Licença para tratar de interesses par�culares;

VIII – Afastamento para servir em outro Poder, Órgão ou En�dade;

 IX – A pedido do próprio servidor.

Paragrafo Único: A prestação de contas de que trata este ar�go, será realizada através do
encaminhamento  e-mail XXXX, o qual deverá conter um dos documentos previstos no art. 3°, § 1º e
incisos desta Instrução Norma�va.

Art. 5° Caso o servidor não realize a prestação de contas no período estabelecido, terá o auxílio-saúde
suspenso imediatamente, conforme dispõe o § 1° do art. 7° da Resolução nº 039/2022 – CD/FUERN.

Art. 6° Para efeitos da prestação de contas do auxílio-saúde, considerar-se-á o período de tempo de
vigência do plano ou seguro de saúde correlacionado ao período de tempo de recebimento do bene�cio,
cuja simultaneidade deverá ser obrigatória.

Art. 7° O beneficiário que, por ocasião da prestação de contas anual, comprovar vinculação a plano de
saúde ou Seguro de saúde em período de tempo inferior ao período de tempo de recebimento do
auxílio-saúde, devolverá o valor do auxílio-saúde do período sem contratação de plano à FUERN.

Art. 8° Os valores recebidos indevidamente pelo(a) servidor(a) a �tulo de auxílio-saúde deverão ser
ressarcidos à FUERN, preferencialmente em parcela única, mediante desconto em folha de pagamento ou
transferência para conta bancária para a Conta-Corrente n° 39.869-1, Agência n°4687-6, Banco do Brasil
(Fundo FUERN).

§ 1º Os valores a serem devolvidos poderão ser parcelados a pedido do(a) beneficiário (a).

§ 2º Em caso de devolução de valores parcelados, será aplicado atualização monetária dos valores
devidos ao erário, com base no Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do do
art. 9° § 3°da Resolução n° 39/2022 – CD/FUERN.

§ 3º Não será aceito comprovante de depósito por meio de envelope ou comprovante de agendamento.

§ 4º Encerrado o prazo previsto no art. 3º, sem que haja a devida aprovação da prestação de contas
parcial, será aberto processo administra�vo individualizado, no�ficando-se o(a) beneficiário (a)para que
promova as adequações necessárias a regularização, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 5º Expirando o prazo sem a manifestação, o beneficiário (a) terá o bene�cio suspenso imediatamente.

§ 6º Regularizada a situação pendente do usuário que �ver seu bene�cio suspenso ou cancelado não
caberá ressarcimento com efeitos retroa�vos dos meses não percebidos.

§ 7º O bene�cio de auxilio saúde que �ver sido suspenso será automa�camente reestabelecido após a
regularização da prestação de contas.

§ 8º O bene�cio de auxílio saúde que �ver sido cancelado não será reestabelecido, sendo que nova
concessão fica condicionada à formulação de requerimento, conforme os procedimentos previstos nesta
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Resolução nº 39/2022-CD/FUERN, em que conste a regularização da pendência que ensejou o
cancelamento anterior

Art. 9° O usufruto de férias, licença ou afastamento durante o período es�pulado pela PROGEP para
prestação de contas, não desobriga o servidor do cumprimento dos termos previstos nesta Instrução
Norma�va.

Art. 10  Esta Instrução Norma�va entra em vigor na data de sua publicação.

 

Mossoró, 24 de janeiro de 2023.

 

Profa. Dr. Isabel Cris�na Amaral de Sousa Rosso Nelson 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas
 

Documento assinado eletronicamente por Isabel Cris�na Amaral de Sousa Rosso Nelson, Pró-
Reitor(a) da Unidade, em 24/01/2023, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 18344873
e o código CRC AF7606C6.

 

Referência: Processo nº 04410027.000170/2023-74 SEI nº 18344873
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