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Em cumprimento a Resolução CUNI nº. 071/1989, alterada pela Resolução CUNI nº. 824/2007 e 
regulamentada pela Portaria Reitoria nº. 226/2007, a Pró-Reitoria de Administração da 
Universidade Federal de Ouro Preto torna público o presente Boletim Administrativo ESPECIAL. 

 

 

 
DECISÃO REITORIA DE 14 DE ABRIL DE 2008 

 

Processo nº. 23109-0082-2007-0 

Assunto: Plano de Saúde Suplementar na UFOP 
 
Trata o presente processo dos estudos e discussões realizados pela Comissão instaurada pela Portaria Reitoria 
nº.552, de 14/11/2006, quanto a melhor alternativa de implantação na UFOP da assistência à saúde suplementar do 
servidor ativo, inativo, seus dependentes e pensionistas. 
 
1). RELATÓRIO: 
 
A Comissão instalou seus trabalhos em 07/02/2007 e, a partir daí, realizou diversas reuniões, debates e encontros 
sobre o assunto (que constam claramente nos autos) envolvendo os órgãos de representação, quais sejam, a 
ASSUFOP e a ADUFOP, além de ter mantido constantes discussões com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a 
Diretoria de Orçamentos e Finanças e a própria Reitoria.  
 
A Comissão concluiu seus trabalhos com a apresentação do Relatório Final em 03/09/2007 (fls. 124/134), 
manifestando-se pelo convênio com a GEAP. Porém, em 18/01/2008, três membros da extinta Comissão, inclusive o 
seu Presidente, retiraram suas aprovações ao Relatório anteriormente apresentado por entender não ter havido boas 
condições de negociação com aquela operadora de plano de saúde (fls. 228).  
 
Neste mesmo dia, em 18/01/2008, no prédio da Reitoria da UFOP, reuniram-se o Reitor, o Presidente da ASSUFOP, 
Sr. Leonel Antônio da Silva Neto, o Presidente da ADUFOP, Prof. Luís Antônio Rosa Seixas, os membros da outrora 
Comissão André Luís dos Santos Lana, Flávio Henrique Ferreira e Dary José França e também representante da 
Coordenadoria de Assuntos Comunitários, ocasião em que foi decidido, conjuntamente, que a ASSUFOP e a 
ADUFOP deveriam debater o assunto em suas bases e indicar representantes para compor uma nova Comissão 
para avaliar o assunto. Esta nova Comissão ficou assim composta: pela ASSUFOP os servidores José Henrique 
Rodrigues e Maria do Carmo de Lima e Silva, pela ADUFOP os professores Marco Túlio Ribeiro Evangelista e 
Joaquim Batista de Toledo e pela Comissão inicialmente designada os servidores André Luís dos Santos Lana, 
Flávio Henrique Ferreira e Dary José Silva. 
 
Ato contínuo, em 20/02/2008, a nova Comissão reuniu-se e, após debates, narrados às fls. 231, decidiu encaminhar 
ao Reitor a seguinte decisão: “que a opção pelo reembolso (inciso IV do art. 2º da Portaria MPOG 01, de 27/12/2007) 
é a escolha dos sindicatos ADUFOP e ASSUFOP, bem como dos membros da comissão presentes à reunião”. 
 
Não obstante, em 26/02/2008 (seis dias após a reunião da citada Comissão), o sindicato ASSUFOP enviou 
correspondência à Reitoria informando que “em assembléia realizada na sede do Sindicato ASSUFOP, com a 
presença de 149 associados foi aprovada a proposta de contratação imediata do Plano de Saúde GEAP e uma 
contrapartida financeira da UFOP, de acordo com o art. 11, da Portaria Normativa nº. 01, de 27 de dezembro de 
2007” (fls. 233).  
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Assim, ficou claro não haver naquele momento um consenso entre os sindicatos da ASSUFOP e da ADUFOP e os 
membros da outrora Comissão, o que podia tornar questionável qualquer decisão que não contemplasse a 
imparcialidade e a equidade.  
 
Diante deste cenário, foi divulgado pela Reitoria em 27/03/2008 (fls. 236) um comunicado narrando os fatos e 
marcando a Decisão Final para, impreterivelmente, o dia 15/04/2008. Até esta data, informou tal comunicado, que os 
órgãos representativos poderiam buscar um acordo e ofertá-lo à Administração da Universidade para subsidiar a 
Decisão a ser tomada. 
 
Foi assim que, após grande mobilização pela ASSUFOP em conjunto com a ADUFOP, foi encaminhado à Reitoria o 
Ofício ASSUFOP nº. 22/08, subscrito pelo Presidente daquele Sindicato, informando que “em assembléia realizada 
na sede do Sindicato ASSUFOP, no dia 03/04/08 com a presença de 115 associados deliberou pelo reembolso 
quanto ao Plano de Saúde”.  
 
Ou seja, ficou claro neste seu último posicionamento que a ASSUFOP voltou atrás e ratificou em assembléia o 
parecer da segunda Comissão designada, cuja reunião ocorreu em 20/02/2008, conforme a Ata às fls. 231. 
 
 Vieram a mim, então, os autos conclusos. 
 
2). DA ANÁLISE: 
 
Vejamos que a discussão em torno do assunto foi intensa e envolveu, além da Comissão designada para tanto, os 
sindicatos dos servidores técnico-administrativos e o dos servidores docentes, garantindo ao processo a legitimidade 
e o respeito necessários a uma Decisão justa e capaz de atender aos anseios da maioria dos trabalhadores da 
UFOP. 
 
Analisando tecnicamente o caso, temos que a Lei nº. 8112/90, conhecida com RJU, assim dispõe: 
 

Art. 230.  A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende 
assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o 
implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema 
Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou 
mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do 
valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou  pensionistas com planos ou 
seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. (Redação dada 
pela Lei nº. 11.302 de 2006). 

 
 Sobre este assunto também já se pronunciou o Tribunal de Contas da União, que em seu Acórdão de 
número 1.563/2007 – Plenário, determinou ao Tribunal Superior do Trabalho: 

“9.3.1. adote as medidas necessárias para fazer valer, no modelo de assistência à saúde de seus 
servidores, dependentes e pensionistas, o disposto no caput do artigo 230 da Lei n. 8.112/1990, 
onde se prevê o direito de o servidor se beneficiar de auxílio mediante ressarcimento parcial do valor 
por ele despendido com planos ou seguros privados de assistência à saúde de sua escolha”. 
 

 Tem-se claro então que a proposta de ressarcimento feita pela ASSUFOP às fls. 237 e pela ADUFOP às fls. 
189 possui amparo legal e pode ser promovida pela UFOP, garantindo a todos os servidores técnico-administrativos 
e, futuramente, também aos docentes, o direito de contratar o plano de saúde do seu interesse, na forma do 
benefício descrito no inciso IV da Portaria Normativa nº. 01, de 27/12/2007, da Secretaria de Recursos Humanos do 
Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão.  
 
 Insta ainda destacar que durante a reunião ocorrida em 20/02/2008, às fls. 231, os representantes da 
ASSUFOP e da ADUFOP se comprometeram em buscar, conjuntamente, um plano de saúde do tipo “coorporativo” 
ou “empresarial” para os seus associados, o que permitirá a prática de menores preços, facilitando assim a 
participação de um grande número de servidores, quiçá da sua totalidade.  
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3). DA DECISÃO: 
 
 Face ao todo exposto, DECIDO, com base no Art. 2º da Portaria Normativa nº. 01, de 27/12/2007, da 
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, que a assistência a saúde 
suplementar dos servidores ativos ou inativos, seus dependentes e pensionistas, será feita pela Universidade 
Federal de Ouro Preto na forma de auxílio, de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.  
  
 Por competência, determino que a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Pró-Reitoria de Administração 
edite portaria disciplinando a forma com que se dará tal ressarcimento, divulgando-a em todo meio universitário. 
  
 Publique-se amplamente, cumpra-se.  

Ouro Preto, 14 de abril de 2008. 
 
 

Prof. Dr. João Luiz Martins 
Reitor da UFOP 
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