
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO

Com  fulcro  nas  atribuições  delegadas  ao  Diretor  da  SECAD  pela  Portaria
DIREF/JFPA n. 214/2009 e considerando o que consta nos autos,

 

ACOLHO  a  manifestação  do  NUCRE  e  DEFIRO,  com  efeitos  a  partir  de
16/12/2015, a  inscrição no AUXÍLIO-SAÚDE  da servidora LUCIENE SARAIVA DOS SANTOS,
Técnica Judiciária - Área Administrativa, na qualidade de BENEFICIÁRIA 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$ 167,00 por pessoa, consoante disposto na Portaria n. 011/2015-CJF, durante a vigência do
contrato da titular, ficando esta obrigada a informar qualquer modificação no plano de saúde que resulte
em mudança de valor ou cancelamento do benefício, bem como DETERMINO que a titular apresente
no NUCRE, por ocasião do recadastramento anual dos beneficiários de Auxílio-Saúde a ser realizado
em setembro de cada ano, 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 setembro do ano anterior (ou do mês de início dos efeitos financeiros) a agosto do exercício
vigente.

Publique-se.

Após, ao NUCRE, para adotar as providências cabíveis.

 

ODIVAL QUARESMA FILHO

Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Odival Quaresma Filho, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 30/12/2015, às 10:27 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 1617427 e o código CRC 48949FAE.
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