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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJPA-SECAD 65/2021

Com fulcro nas atribuições delegadas ao Diretor da SECAD pela Portaria DIREF/JFPA n.
9836202/2020 e considerando o que consta nos autos.

ACOLHO a manifestação do NUCRE e DEFIRO, com efeitos a partir de 07/05/2021, a
inscrição no AUXÍLIO-SAÚDE  da servidora IANARA VERÔNICA ANDRADE DUARTE
INÁCIO, Técnica Judiciária – Área Administrativa, na qualidade de BENEFICIÁRIO TITULAR do
auxílio, nos termos da Resolução n. 002/2008-CJF, alterada pelas Resoluções n. 200/2012-CJF e n. 316/2014-
CJF, c/c Portaria PRESI n. 630-308/2008-TRF1.

Outrossim, considerando a determinação contida no art. 47, caput e §§ 1º e 2º da Res. n.
002/2008-CJF, com a nova redação dada pela Res. n. 200/2012-CJF, AUTORIZO a inclusão do auxílio em
folha de pagamento, cujo valor a ser reembolsado será o efetivamente pago e limitado ao teto de R$ 215,00
por pessoa, consoante disposto na Portaria n. 082/2016-CJF, durante a vigência do contrato do titular, ficando
este obrigado a informar qualquer modificação no plano de saúde que resulte em mudança de valor ou
cancelamento do benefício, bem como DETERMINO que o titular apresente no NUCRE, por ocasião do
recadastramento anual dos beneficiários de Auxílio-Saúde, documentação idônea e apta a comprovar a
permanência no plano de saúde juntamente com os respectivos dependentes, se houver, mediante cópia dos
recibos de pagamento do período de janeiro (ou do mês de início dos efeitos financeiros) a dezembro de
cada exercício.

Publique-se.
Após, ao NUCRE, para adotar as providências cabíveis.

 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES
Diretor da Secretaria Administrativa
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