
Washington, 19 de março de 2019.

1.  

A.  

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

COMISSÃO AERONÁUTICA BRASILEIRA EM WASHINGTON

Ofício Circular nº 2/PES/1822
Protocolo COMAER nº 67102.001982/2019-06

Do Chefe da Comissão Aeronautica Brasileira em Washington
Aos Exmo Sr Adido de Defesa e Aeronáutico do Brasil nos Estados Unidos e Canadá,

Sr Adido de Defesa e Aeronáutico do Brasil na Argentina,
Sr Adido de Defesa e Aeronáutico do Brasil na Bolívia,
Sr Adido Aeronáutico do Brasil no Chile,
Sr Adido Aeronáutico do Brasil na Colômbia,
Sr Adido Aeronáutico do Brasil no Paraguai,
Sr Adido Aeronáutico do Brasil no Peru,
Sr Adido Aeronáutico do Brasil no Uruguai e
Sr Adido Aeronáutico do Brasil na Venezuela

Assunto: Ressarcimento de Despesas de Saúde no Exterior (Reedição da ICA 35-8).

Referência: ICA 35-8, de 20 de dezembro de 2018.

Anexo: Modelo de Solicitação de transporte de pessoal e de bagagem.

1. Ao cumprimentar V.Exa./V.Sa., passo a tratar da nova edição da ICA 35-8,
publicada no BCA n° 224, de 27 de dezembro de 2018.

2. Sobre o assunto, solicito a V.Exa./V.Sa. a possibilidade de dar especial atenção à
solicitação de ressarcimento de despesas com saúde no exterior, que passaram a ser
encaminhadas diretamente a esta Comissão, contendo os seguintes documentos (transcrição da
nova ICA 35-8):

"6.3.6.2 Os seguintes documentos devem estar, obrigatoriamente, anexos à
solicitação de ressarcimento:

a) Autorização para Ressarcimento (ARE), exceto nos casos previstos no
item 6.2.4 desta Instrução (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);

b) recibo original do pagamento de despesas e discriminação das mesmas,
em se tratando de pessoas físicas ou profissionais autônomos;

c) nota fiscal original discriminativa do pagamento de despesas, no caso de
atendimento por entidades jurídicas;

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

e) notas fiscais originais emitidas por entidades jurídicas referentes a
fornecimentos de materiais, próteses e outros;
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f) documento que comprove que o militar está em missão (nos casos de
missão eventual); e

g) comprovante de conversão de moeda do Banco Central do Brasil, da data
de emissão dos comprovantes de despesas."

3. Reforço que a solicitação de ressarcimento é composta apenas de documentos
, conforme relação acima, e deverá ser enviada à Comissão com originais custos do próprio

. Como forma de encaminhamento, deverá ser elaborada uma Parte Pessoal s/nº ao Chefemilitar
da CABW.

4. Solicito ainda a V.Exa./V.Sa. a possibilidade de ampla divulgação ao efetivo
militar subordinado ou adido ao respectivo país.

5. Por fim, coloco à disposição de V.Exa./V.Sa., para as coordenações julgadas
necessárias, o Cel Av Santopietro, Chefe da Divisão Administrativa (chefeda@cabw.org / 202
518-7332).
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