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PER CAPITA SAÚDE SUPLEMENTAR – GEAP 

 
Definição 

Subsídio suportado pela União para o custeio das despesas com o plano de saúde 
do servidor e de seus dependentes, repassado diretamente à fundação pública de 
autogestão. 

Público-alvo 

Servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas (este último não pode incluir 
dependentes). 

 

Requisitos básicos 

1. Ser servidor efetivo (ativo ou aposentado) ou ser pensionista; 
2. Adquirir ou ser beneficiário de plano de saúde GEAP; 
3. A cobertura do plano de saúde deve atender ao termo de referência básico 
constante no anexo da Portaria n° 01 de 09 de março de 2017, SRH/MPOG, com as 
exceções previstas na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998; 
4. Se tiver dependentes no plano, estes deverão constar nos registros cadastrais do 
servidor; 
5. Para fazer jus ao auxílio saúde relativamente a seus DEPENDENTES, o servidor 
poderá inscrevê-los como tais em plano diferente do servidor (titular); 
6. Ter login e senha no SIPAC. 

 

Informações gerais 

1. As solicitações referentes à operadora GEAP deverão ser realizada exclusivamente 
por meio de processo eletrônico (SIPAC). 

2. Os servidores que tiverem dependentes em plano de saúde deverão cadastrá-los 
previamente em seus registros, seguindo as orientações deste manual; 

3. O valor recebido a título de ressarcimento não poderá ser superior ao valor 
efetivamente pago ao plano 

 

 
Documentação necessária 
 

1. Requerimento Geral disponível no site da PROGEP. 
(https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/requerimentogeral-
progep.doc) 

2 Documentação complementar conforme tipo de solicitação:  

• Adesão: Termo de adesão/reingresso titular 
(https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-
adesao-reingresso-titular-editavel-12-04.pdf disponível na página da PROGEP 
preenchido e assinado, comprovante de residência, RG e CPF, contracheque. 

https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/requerimentogeral-progep.doc
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/requerimentogeral-progep.doc
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-adesao-reingresso-titular-editavel-12-04.pdf
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-adesao-reingresso-titular-editavel-12-04.pdf
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  Para inclusão de dependentes : Termo de adesão/reingresso dependente 
(https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-
adesao-reingresso-dependente-editavel-12-04.pdf) RG e CPF, Certidão de 
nascimento/casamento/união estável do dependente. 

• Atualização de 21 anos do dependente: Termo de adesão/reigresso dependente 
disponíveis na página da PROGEP 

https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-adesao-
reingresso-dependente-editavel-12-04.pdf/view , imposto de renda do servidor e 
declaração da faculdade. 

• Cancelamento: Termo de cancelamento disponível na página da PROGEP 

https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/termo-de-
cancelamento-do-plano-de-saude-geap.pdf/view preenchido e assinado.  

• Manutenção: Termo de manutenção disponível na página da PROGEP 
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-
manutencao-editavel-12-04.pdf/view preenchido e assinado.  

• Migração: Termo de migração disponível na página da PROGEP 
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-
migracao-editavel-12-04.pdf/view preenchido e assinado, comprovante de residência, 
RG e CPF, contracheque.  

• Retorno de titular(regularização): Termo de Regularização (retorno dentro do prazo 
de 60 dias corridos a contar da data do cancelamento, sem interstício de 
contribuições)  ou Termo de Adesão/Reingresso Titular (retorno após os 60 dias a 
contar da data do cancelamento com parcelamento dos débitos ou pagamento à vista); 
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-
regularizacao-editavel-12-04.pdf/view ou 
(https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-deadesao-
reingresso-titular-editavel-12-04.pdf) 

preenchido e assinado, comprovante de residência, RG e CPF, contracheque. Para 
inclusão de dependentes deverão ser anexados: RG e CPF, Certidão de 
nascimento/casamento/união estável do dependente.  

Retorno de dependente: Termo de Regularização dependente ou Termo de 

Adesão/Reingresso Dependente   

https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-
regularizacao-editavel-12-04.pdf/view ou 

 

https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-adesao-
reingresso-dependente-editavel-12-04.pdf/view  

 

https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-adesao-reingresso-dependente-editavel-12-04.pdf
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-adesao-reingresso-dependente-editavel-12-04.pdf
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-adesao-reingresso-dependente-editavel-12-04.pdf/view
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-adesao-reingresso-dependente-editavel-12-04.pdf/view
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/termo-de-cancelamento-do-plano-de-saude-geap.pdf/view
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/termo-de-cancelamento-do-plano-de-saude-geap.pdf/view
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-manutencao-editavel-12-04.pdf/view
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-manutencao-editavel-12-04.pdf/view
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-migracao-editavel-12-04.pdf/view
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-migracao-editavel-12-04.pdf/view
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-regularizacao-editavel-12-04.pdf/view
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-regularizacao-editavel-12-04.pdf/view
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-deadesao-reingresso-titular-editavel-12-04.pdf
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-deadesao-reingresso-titular-editavel-12-04.pdf
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-regularizacao-editavel-12-04.pdf/view
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-regularizacao-editavel-12-04.pdf/view
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-adesao-reingresso-dependente-editavel-12-04.pdf/view
https://progep.ufpb.br/progep/contents/documentos/formularios/2022-termo-de-adesao-reingresso-dependente-editavel-12-04.pdf/view
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Procedimentos do processo 

Servidor Ativo 

 

Etapa Quem faz? O que faz? 

1 Servidor 
Ativo 

Solicitar o benefício por meio de processo eletrônico 
(SIPAC), anexar a documentação necessária, 
digitalizada em formato PDF/A. Encaminhar o processo 
à Divisão de Benefícios ao Servidor - DBS. 

Tipo de processo: SOLICITAÇÃO 

Assunto do processo: 026.192 - ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE (INCLUSIVE PLANOS DE SAÚDE) 

Assunto detalhado: GEAP 

Obs: Documentos pessoais devem ser anexados aos 
autos do processo com natureza Restrita sob a 
hipótese legal de Informação pessoal. 

2 DBS Analisar a solicitação e a documentação. 

 
• Documentação incompleta: solicitar ao 

servidor documentação complementar. 
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  • Documentação completa: autorizar 
benefício e inserir na folha de pagamento do 
servidor. Em seguida, registra a demanda no 
Assentamento Funcional Digital do Servidor. 
Encaminhar o processo ao Núcleo de 
Documentação de Pessoal e Informação - NDPI. 

3 NDPI Arquivar processo. 

 
 

Servidor Aposentado e Pensionista 

 

Etapa Quem faz? O que faz? 

1 Servidor 
Aposentado e 
Pensionista 

Solicitar o benefício por meio de processo eletrônico 
através da Plataforma PREDE 
(https://www.ufpb.br/ufpb/menu/servicos-1/abrir- 
processos-online), anexar a documentação necessária, 
digitalizada em formato PDF/A. Encaminhar o processo 
à Divisão de Benefícios ao Servidor - DBS. 

Tipo de processo: SOLICITAÇÃO 

Assunto do processo: 026.192 - ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE (INCLUSIVE PLANOS DE SAÚDE) 

Assunto detalhado: GEAP 

Obs: Documentos pessoais devem ser anexados aos 
autos do processo com natureza Restrita sob a hipótese 
legal de Informação pessoal. 

2 DBS Analisar a solicitação e a documentação. 

• Documentação incompleta: solicitar ao 
servidor aposentado e pensionista 
documentação complementar. 

• Documentação completa: autorizar benefício 
e o insere na folha de pagamento do 
servidor/pensionista. Em seguida, registra a 
demanda no Assentamento Funcional Digital 
do Servidor/Instituidor de pensão. 
Encaminhar o processo ao Núcleo de 
Documentação de Pessoal e Informação - 
NDPI. 

3 NDPI Arquivar processo. 

http://www.ufpb.br/ufpb/menu/servicos-1/abrir-
http://www.ufpb.br/ufpb/menu/servicos-1/abrir-
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Contato 

Divisão de Benefícios ao Servidor – DBS 
E-mail: dbs@progep.ufpb.br 

Telefone: (83) 3216-7312 

SIGRH: Menu Servidor > Solicitações > Solicitações eletrônicas > Realizar Solicitação 

eletrônica. 

Obs.: Entrar em contato, preferencialmente, via Solicitação Eletrônica/SIGRH, 

conforme procedimentos definidos no capítulo de Canais de Acesso. 

 
 

 
Fundamentação legal 

 
1. Lei 9.656, de 03 de Junho de 1998. 
2. Decreto 4.978, de 03 de Fevereiro de 2004; 
3. Convênio por adesão n° 01/2013; 
4. Portaria MPOG Nº 8, de 13 de Janeiro de 2016; 

5. Portaria Normativa SRH/MPOG nº 1, de 09 de Março de 2017. 
 
 
 
Tempo médio de execução 
  
30 dias.

mailto:dbs@progep.ufpb.br
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Fluxo do Processo - Servidor Ativo
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Fluxo do Processo - Servidor Aposentado e Pensionista 

 


