
 

 

 

 
 
PORTARIA IMPCG n. 2, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020. 
 
 

DISPÕE SOBRE O REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE PELO SERVIMED E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 
A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

DE CAMPO GRANDE – MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no § 
3º, do artigo 2º, da Portaria IMPCG n. 1, de 17 de fevereiro de 2020 que regulamenta 
os artigos 12 a 16, da Lei n. 6.317, de 24 de outubro de 2019, considerando o Decreto 
n. 14.147, de 14 de fevereiro de 2020 e a aprovação do Comitê Gestor do SERVIMED, 
em reunião realizada em 6 de fevereiro de 2020, 

 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º. O SERVIMED poderá reembolsar despesas com serviços de saúde 
prestados ao Titular filiado e aos seus dependentes inscritos no Grupo Familiar, 
observado o disposto nesta Portaria. 

 
Art. 2º. O reembolso de despesas de assistência à saúde ocorrerá somente 

nos seguintes casos: 
 
I – urgência ou emergência, não tendo sido possível a utilização dos serviços 

da rede credenciada; 
 
II – inexistência de profissional ou estabelecimento de saúde credenciado na 

especialidade em que for realizado o atendimento;  
 
III – taxa de instrumentação cirúrgica, quando paga diretamente ao 

profissional médico, limitada ao valor definido em Portaria específica.  
 
Parágrafo único. O beneficiário deverá efetuar a consulta no Guia 

Médico/Lista de Credenciados, disponivel no site oficial do IMPCG, para verificar a 
existência de profissional ou estabelecimento de saúde credenciado.  

 
Art. 2º. O valor do reembolso será de acordo com o preço descrito na tabela 

praticada pelo SERVIMED, que poderá ser consultado na Gerência de Tabelas e 
Contratos do IMPCG, e sobre o mesmo haverá o desconto do percentual de 30% 
(trinta por cento) à título de coparticipação.   

 
Art. 3º. Não serão reembolsadas despesas decorrentes de serviços, 

procedimentos ou tratamentos de saúde: 
 
I - realizados fora do município de Campo Grande; ou 
 
 



 

 

 
 

 
II -  que não estejam incluídos no rol de serviços de cobertura do SERVIMED, 

previstos em Portaria específica, exceto se previamente autorizado pelo IMPCG.  
 
§ 1º. Em nenhuma hipótese serão reembolsadas despesas com alimentação,  

hospedagem e deslocamentos, salvo o transporte de pacientes em ambulâncias 
(urgência e emergência) e as remoções previstas na Portaria específica.  

 
§ 2º. O reembolso de órteses, próteses e materiais especiais somente será 

devido quando obtida a autorização do SERVIMED antes da realização do 
procedimento. 

 
Art. 4º. Os reembolsos devem ser requeridos pelo beneficiário titular, ou por 

seu representante legal, mediante a apresentação dos documentos descritos no 
anexo único desta Portaria. 

 
§ 1º A documentação comprobatória das despesas deve ser apresentada na 

via original, não podendo conter rasuras ou emendas.  
 
§ 2º Caso a documentação esteja incompleta, será dada ciência ao 

beneficiário para que apresente os documentos faltantes, no prazo de até 10 dias, 
contados da notificação.  

 
§ 3º Se necessário, os pedidos de reembolso serão apreciados pela Auditoria 

em Saúde do SERVIMED.   
 
§ 4º No caso de indeferimento do pedido, o beneficiário poderá reapresentá-

lo, com justificativa, no prazo máximo de trinta dias, contados da data da ciência do 
indeferimento, para reapreciação.  

 
Art. 5º.  O prazo máximo para o protocolo do pedido de reembolso é de 30 

(trinta) dias, contados da data do atendimento no serviço de saúde.  
 
Art. 6º. O reembolso será realizado no prazo de até 60 (sessenta) dias, 

contados da data do deferimento do pedido, mediante compensação no saldo devedor 
do fator participativo.  

 
Paragrafo único. Caso o beneficiário titular não possua saldo devedor de 

fator participativo, o reembolso será realizado mediante crédito em conta corrente. 
 
Art. 7º. Os casos omissos serão decididos pela Presidência do IMPCG. 
 
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 Campo Grande – MS, 17 de fevereiro de 2020. 
 
 

CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
Diretora-Presidente do IMPCG 

 
Publicada no Diário Oficial n. 5833, Suplemento I, de 18/02/2020 



 

 

 
 

 
 
 

Anexo Único da Portaria nº 2/2020 
 

Dos Documentos Necessários para a Solicitação de Reembolso de Despesas 
Médicas e Hospitalares 

 
  

I – no caso de consultas:  
a) recibo ou a nota fiscal, originais, emitidos pelo profissional ou entidade, com 

a discriminação do atendimento e a data de sua realização, observado o seguinte:  
1. o recibo deve ser emitido em nome do beneficiário titular, responsável 

pelo pagamento da despesa (desde que conste o nome do paciente/beneficiário no 
corpo do recibo) e conter a especialidade do profissional, o registro no respectivo 
conselho de classe, o CPF, o carimbo, a data e a assinatura do prestador;  

2. a nota fiscal deve ser emitida em nome do beneficiário titular, 
responsável pelo pagamento da despesa (desde que conste o nome do 
paciente/beneficiário no corpo da nota) e deve conter o carimbo de recebimento ou 
prazo de pagamento, a assinatura, a especialidade e o registro no respectivo conselho 
de classe.  

 
b) cópia do receituário, se possível.   
  
II – no caso de serviços auxiliares de diagnósticos e terapia SADT:  
a) recibo ou a nota fiscal, originais, emitidos pelo prestador de serviços, com 

a discriminação do atendimento e a data de sua realização, observado o seguinte:  
1. o recibo deve ser emitido em nome do beneficiário titular, responsável 

pelo pagamento da despesa (desde que conste o nome do paciente/beneficiário no 
corpo do recibo) e conter a especialidade, o registro no respectivo conselho de 
classe, o CPF, o carimbo, a data e assinatura do prestador;  

2. a nota fiscal deve ser emitida em nome do beneficiário titular, 
responsável pelo pagamento da despesa (desde que conste o nome do 
paciente/beneficiário no corpo da nota) e deve conter o carimbo de recebimento ou 
prazo de pagamento, a assinatura, a especialidade e o registro no respectivo 
conselho de classe. 

 
b) a solicitação médica com justificativa da necessidade da realização do(s) 

procedimento(s). 
 
III – no caso de serviços médico-hospitalares: 
a) a nota fiscal, original, com a discriminação do atendimento e a data de sua 

realização, emitida em nome do beneficiário titular, responsável pelo pagamento da 
despesa (desde que conste o nome do paciente/beneficiário no corpo da nota) e deve 
conter o carimbo de recebimento ou prazo de pagamento; 

 
b) os recibos, emitidos pelos profissionais que atenderam ao paciente, devem 

ser emitidos em nome do beneficiário titular, responsável pelo pagamento da despesa 
(desde que conste o nome do paciente/beneficiário no corpo do recibo) e conter a 
especialidade, o registro no respectivo conselho de classe, o CPF, o carimbo, a data 



 

 

e 

assinatura do prestador, ou nota 
fiscal, quando os profissionais prestadores dos serviços estiverem organizados como 
pessoa jurídica;  

 
 
 
 
 
c) o relatório do médico assistente, contendo a justificativa da necessidade de 

internação, bem como a descrição do quadro clínico; 
 
d) a conta-hospitalar, com a discriminação dos itens que a compõem: diárias, 

taxas, gasoterapia, materiais, medicamentos, exames e demais serviços prestados; 

e) a solicitação, a prescrição médica, a checagem do uso com data, a hora e 
a assinatura, no caso de reembolso de despesas com componentes hemoterápicos; 

 
f) cópia do relatório cirúrgico e do boletim anestésico, no caso de internação 

cirúrgica e ainda, prontuário do paciente quando ele o autorizar, para os 
esclarecimentos que se fizerem necessários.  

 
IV – no caso de serviços anestésicos:  
a) recibo ou a nota fiscal, originais, emitidos pelo profissional ou entidade, com 

a discriminação do atendimento e a data de sua realização, observado o seguinte:  
1. o recibo deve ser emitido em nome do beneficiário titular, responsável 

pelo pagamento da despesa (desde que conste o nome do paciente/beneficiário no 
corpo do recibo) e conter a especialidade do profissional, o registro no respectivo 
conselho de classe, o CPF, o carimbo, a data e a assinatura do prestador;  

2. a nota fiscal deve ser emitida em nome do beneficiário titular, 
responsável pelo pagamento da despesa (desde que conste o nome do 
paciente/beneficiário no corpo da nota) e deve conter o carimbo de recebimento ou 
prazo de pagamento, a assinatura, a especialidade e o registro no respectivo conselho 
de classe.  

 
b) o boletim anestésico, o relatório cirúrgico e a cópia do registro dos 

procedimentos anestésico, constando carimbo e assinatura do profissional.  
 

V – taxa de instrumentação cirúrgica:  
 
a) recibo ou a nota fiscal, originais, emitidos pelo profissional ou entidade, com 

a discriminação do atendimento e a data de sua realização, observado o seguinte:  
1. o recibo deve ser emitido em nome do beneficiário titular, responsável 

pelo pagamento da despesa (desde que conste o nome do paciente/beneficiário no 
corpo do recibo) e conter a especialidade do profissional, o CPF, o carimbo, a data e 
a assinatura do prestador;  

2. a nota fiscal deve ser emitida em nome do beneficiário titular, 
responsável pelo pagamento da despesa (desde que conste o nome do 
paciente/beneficiário no corpo da nota) e deve conter o carimbo de recebimento ou 
prazo de pagamento, a assinatura, a especialidade e o registro no respectivo conselho 
de classe.  

 



 

 

b) o relatório cirúrgico 
e a cópia do registro dos procedimentos, constando carimbo e assinatura do 
profissional que realizou o procedimento cirúrgico. 

  
 


