
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 20ª REGIÃO 

 

PORTARIA Nº 51, DE 17 DE MAIO DE 2016 

 

Institui o 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 no âmbito 

do Conselho Regional de Química - 20ª 

Região. 

 

O PRESIDENTE do CONSELHO REGIONAL DE QUÍ- MICA - 20ª REGIÃO, no uso 

das atribuições do art. 17 da Lei nº 2.800/56 c/c o art. 5º do Regimento Interno; 

Considerando a redação do art. 230 da Lei nº Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 

alterado pelo art. 9º da Lei nº 11.302, de 10 de maio de 2006, qual dispõe que a 

assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende 

assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, em caráter de 

ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e poderá ser 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; 

Considerando que a solicitação de adesão junto a entidades de autogestão GEAP 

Autogestão em Saúde restou prejudica em razão do número reduzido de servidores 

vinculados a este Conselho; 

Considerando ainda que o quadro funcional de servidores deste Conselho, não torna 

atrativo às operadoras de plano de saúde suplementar o interesse no processo licitatório 

inclusive na fase de elaboração de orçamentos; 

Considerando que não há Resolução Normativa do Conselho Federal de Química que 

discipline a uniformidade de tal benefício aos servidores no país; 

Considerando notadamente a nova redação do art. 230 da Lei nº 8.112/90 conferida pela 

Lei nº 11.302/2006 e; 

Considerando a Portaria Conjunta SRH-SOF-MP Nº 1, de 29 de dezembro de 2009, 

Portaria Normativa nº - 5, de 11 de outubro de 2010, Portaria nº 625, de 21 de dezembro 

de 2012, Portaria nº 8, de 13 de janeiro de 2016 todas do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão de, resolve: 

Art. 1º - Instituir no âmbito do Conselho Regional de Química - 20ª Região, o 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 e valores constantes no anexo estabelecida da Portaria nº 8, de 13 de 

janeiro de 2016 do Ministério de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor na data da sua publicação. 

 

EVANDER LUIZ FERREIRA 


