
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2019.

A.  

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

DIRETORIA DE SAÚDE

Ofício nº 2/DTSAR/15679
Protocolo COMAER nº 67430.011145/2019-65

Do Diretor
Ao Exmo. Sr. Comandante-Geral do Pessoal

Assunto: Atualização da ICA 35-8 (Cumprimento de missões no Exterior por Militares da
Aeronáutica).

Anexo: Formulário para autorização de ressarcimento de despesas em saúde para
militar em missão no exterior.

 

1. Ao cumprimentar V. Exa., passo a tratar de assunto referente à reedição da ICA
35-8   (Cumprimento de missões no Exterior por Militares da Aeronáutica), aprovada pela
Portaria nº 2.157/GC4, de 20 de dezembro de 2018 e publicada no Boletim do Comando da
Aeronáutica n° 224, de 27 de dezembro de 2018.

2. Considerando as modificações da referida ICA, consulto V. Exa. quanto à
possibilidade de que os novos procedimentos necessários para ressarcimento de despesas em
saúde, listados a seguir, sejam amplamente divulgados aos militares em missão no exterior:

a) a realização de procedimentos em saúde deverá ser precedida por solicitação de
autorização prévia à SARAM por meio do envio do formulário anexo, encaminhado ao endereço
eletrônico . Nos casos de militar em missão eventual, aauditoriaexterior.dirsa@fab.mil.br
solicitação deve ser encaminhada à Organização Credenciante (OC) no Brasil a que estiver
vinculado. Neste último caso, recomenda-se que o militar busque, junte à sua OC, a forma
adequada de contato.

b) Uma vez autorizada a realização do(s) procedimento(s) pela SARAM/OC, as
despesas decorrentes deverão ser pagas diretamente pelo beneficiário titular ao prestador de
serviço.

c) Em casos de comprovada urgência e/ou emergência, quando não houver a
possibilidade   de solicitação e/ou emissão de autorização prévia para o ressarcimento de
despesas em saúde, o militar deverá, em prazo não superior a 48 horas úteis do calendário oficial
brasileiro, comunicar o fato à DIRSA/SARAM, à Organização Credenciante de vinculação (nos
casos de missão eventual) ou a uma das seguintes autoridades: Comandante, Diretor ou Chefe do
militar, ou maior autoridade da respectiva Força com jurisdição na área, ou a autoridade militar
para tal designada. Em todos os casos, a comunicação de urgência/emergência deverá sempre ser
transmitida à DIRSA/SARAM por meio do endereço eletrônico auditoriaexterior.dirsa@fab.mil.

 , para as medidas cabíveis.br
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  d) Excetuando-se os casos de urgência/emergência, as solicitações de
ressarcimento sem autorização prévia de ressarcimento pela SARAM ou Organização
Credenciante (nos casos de missão eventual) serão caracterizadas como livre escolha pelo
beneficiário, situação em que o COMAER fica desincumbido da responsabilidade de arcar com
as despesas que decorrerem desse uso.

e) Uma vez realizado o procedimento, o militar solicitará a autorização de
ressarcimento à SARAM ou à Organização Credenciante responsável (no caso de missão
eventual ao exterior) via endereço eletrônico oficial, dentro de um prazo de até 60 (sessenta) dias
após a realização do procedimento.

f) As despesas em saúde serão ressarcidas em 80% (oitenta por cento) do seu
valor, com base na conversão oficial da moeda estrangeira para a moeda nacional americana (nos
casos de missão permanente ou transitória) ou para a moeda nacional brasileira (nos casos de
missão eventual), na data da emissão do documento fiscal.

g) Para análise do ressarcimento, os seguintes documentos devem ser,
obrigatoriamente, encaminhados à SARAM/OC:

- Autorização de Ressarcimento (ARE), exceto nos casos previstos na alínea “c” deste
documento (quando deverá ser anexado parecer do profissional de saúde que realizou o
procedimento, com diagnóstico, indicação clínica e fundamentação da urgência/emergência para
análise, além de descrição detalhada do caso pelo militar e indicação da autoridade que foi
comunicada em 48h do ocorrido);

- cópia do recibo do pagamento de despesas e discriminação das mesmas, em se tratando de
pessoas físicas ou profissionais autônomos;

- cópia da nota fiscal discriminativa do pagamento de despesas, no caso de atendimento por
entidades jurídicas;

- demonstrativo de despesas com os procedimentos realizados, materiais, medicamentos, taxas e
outras gastos associados, se houver;

- cópia de notas fiscais emitidas por entidades jurídicas referentes a fornecimentos de materiais,
próteses e outros, se for o caso;

- documento que comprove que o militar está em missão (nos casos de missão eventual); e

- folha de conversão de moeda do Banco Central do Brasil, da data de emissão dos comprovantes
de despesas.

h) Após auditoria da despesa em saúde, a SARAM/OC emitirá Relatório de
Ressarcimento de Beneficiário (RRB), o qual, juntamente com os documentos originais listados
na alínea "g", deverão ser remetidos pelo beneficiário titular à CABW para efetivo
ressarcimento.

i) Aplicar-se-á ao militar em missão no exterior o previsto nas Normas e Ordens
Técnicas que disciplinam a assistência à saúde no SISAU.
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Maj Brig Med JOSÉ LUIZ RIBEIRO MIGUEL
Dir da DIRSA

3. A fim de estabelecer período de transição e reorientação dos militares, esta
Diretoria sugere que os procedimentos acima passem a ser obrigatoriamente aplicados a contar
de 01 de março de 2019. Até lá, seriam considerados os parâmetros estabelecidos pela ICA
35-8/2015.
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