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Resolucäo n. 163/2010
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DispOe sobre a concessao, no ambito do
Tribunal Regional Eleitoral de Goias, do
beneficio auxilio-sa Ode e outras providencias
relacionadas.

0 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS, no use de
suas atribuicties legais e regimentais e,
Considerando o disposto nos artigos 96, I, "b", 99, 196 e 197
da Constituicâo Federal, no art. 185, I, "g", e II, "d", e no art. 230 da Lei n.° 8.112,
de 11 de dezembro de1990,
Considerando o disposto na Resolucao TSE n° 20.524, de 7
de dezembro de 1999,
RESOLVE:
Art.1° 0 Programa Auxilio-SatIde, a vigorar no ambito do
Tribunal Regional Eleitoral de Goias tern por finalidade assegurar a prestacao de
Assistancia Modica, Hospitalar e Ambulatorial, em complementagao ao servico
medico prOprio.
Art. 2° 0 programa auxilio-sailde sere operacionalizado pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Goias mediante ressarcimento da quantia
despendida pelos titulares elencados no artigo 3° desta norma e seus respectivos
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dependentes corn pagamento de pianos ou seguros privados de assisfencia a
satjde, nos termos e limites do artigo 4° desta resolucao.
Art. 3° Sao beneficierios do auxilio satkle:
I titulares:
juizes membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goias;
servidores ativos e inativos;
requisitados, corn onus para este tribunal;
cedidos, removidos, se optantes, ou ern exercicio
provisOrio neste tribunal;
servidores sem vinculo corn a Administracäo PUblica e
ocupantes de cargo ern comissao neste tribunal;
pensionistas estatuterios.
II —dependentes:
a — cOnjuge ou companheiro(a);
b — filhos ou enteados menores de 21 (vinte e urn) anos;
c — filhos ou enteados menores de 24 (vinte e quatro), desde
que estudantes;
d — filhos ou enteados invelidos de qualquer idade;
e — menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorizacao
judicial, viva na companhia e as expensas do servidor;
f — pai e mae sem economia prOpria;
g — companheiro(a) de uniao homo afetiva.
§ 1° Nao integram o rol de beneficierios titulares os
requisitados, ern exercicio na sede deste Tribunal e nos CartOrios da Capital, cujo
Onus da remuneracao pertenca ao Orgäo de origem, nem tao pouco os
beneficierios especiais, resguardando-se o direito dos inscritos ate a vigdncia
desta resolucao.
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§ 2° Aos titulares do beneficio auxilio-saCide cabe a
responsabilidade pela atualizacäo dos dados cadastrais, devendo comunicar
imediatamente e por escrito a Secretaria de Gestäo de Pessoas a ocorrancia de
qualquer fato que implique a exclusäo de dependentes.
§ 3° 0 servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Goias,
cedido ou removido. que optar pelo recebimento do auxilio-sairde neste Orgao,
devera apresentar declaracao fornecida pelo Orgäo ou entidade no qual se
encontre em exercicio, informando que nao percebe beneficio igual ou similar.
§ 4° 0 servidor removido ou cedido para este Tribunal fara
jus ao beneficio, mediante opcao e apresentacao de documento comprobatOrio de
que nao seja beneficiario no Orgao ou entidade de origem.
Art. 4° A inscricao para percepcao do auxilio-saUde devera
ser requerida junto a Secretaria de Gestäo de Pessoas, cabendo ao requerente
apresentar os seguintes documentos obrigatOrios:
formulario de inscricao devidamente preenchido, no qual
deverao constar os nomes dos segurados corn as respectivas datas de
nascimento, o grau de parentesco ou vinculacao corn o beneficiario, o nome e
CNPJ da operadora de piano ou seguro de sairde e os valores contratados, ou
formulario de adesao a urn dos instrumentos previstos no artigo 10 desta norma;
cOpia do contrato firmado entre o titular do auxilio-saUde e
a operadora de piano ou seguro de sairde;
comprovante de que a operadora de piano ou seguro de
sairde contratada pelo beneficiario titular esta autorizada pela Agencia Nacional de
Sarkle Suplementar — ANS;
declaracao do beneficiario titular sobre a nao-percepcao
de auxilio similar ou participacao ern piano de sarkle custeado corn recursos
pbblicos, ainda que parcialmente;
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e) copia de documentos oficiais que comprovem o vinculo do
beneficiario corn seus respectivos dependentes, conforme regulamentacao
especifica, se nao consignado nos assentamentos funcionais do titular.
§ 1° Os titulares que aderirem a urn dos instrumentos
previstos no artigo 10 desta Resolucâo consignarao desconto ern foiha de
pagamento para custeio de assisténcia medica e sera° dispensados de apresentar
a documentacao exigida nas alineas b e c deste artigo.
§ 2° A consignacao de que trata o paragrafo anterior é
considerada compulsOria, no termos da Instrucao Normativa n°.02/2003, do
Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 5° 0 limite mensal do auxilio-sailde por titular e
dependente sera fixado por meio de Portaria da Presidència, condicionado a
existdncia de disponibilidade orcamentaria e financeira, nao se condicionando aos
reajustes de preps das operadoras de pianos privados de sadde, nem a
indicadores econômicos.
§ 1° Caso o valor da mensalidade comprovadamente paga
pelo beneficiario seja inferior ao limite fixado na portaria referida no caput deste
artigo, a restituicao limiter-se-a a quantia efetivamente paga ao piano ou seguro de
sairde;
§ 2° 0 beneficio de auxilio-saCide tern carater indenizatOrio,
nao integrando o montante pare descontos previdenciario ou fiscal, nem para
calculo de vantagens e incorporacOes aos vencimentos;
Art. 6° 0 auxilio-saCide sera devido a partir da data de
inscricao e sera consignado mensalmente ern foiha de pagamento ordinaria, de
acordo corn a disposicäo orcamentaria e valores fixados na Portaria da
Presidéncia.
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Art. 7° A comprovacao de pagamento de piano ou seguro de
saCide deve ser efetuada mensalmente pelo beneficierio titular a Secretaria de
Gestäo de Pessoas.
§ 1° Os comprovantes de pagamento apresentados ate o dia
10 (dez) de cada més proporcionaräo o pagamento do auxilio-sailde na folha de
pagamento do més subsequente;
§ 2° Sere dispensada a comprovacao mensal do pagamento
ao piano de sailde quando o desconto for efetuado diretamente em folha de
pagamento, nos termos do § 1° do artigo 4° desta Reso luck);
§ 3° Nao seräo aceitos comprovantes de adesao e
pagamento de pianos ou seguros privados de assistencia exclusivamente
odontolOgica.
Art. 8° 0 beneficio sere cancelado a partir do me's
subseq0ente a ocorrencia, nas hipOteses de:
a - vacancia;
b - demissao;
c - falecimento;
d - exoneracao;
e - desligamento de piano ou seguro de sailde;
f - cancelamento volunterio da inscricao;
g - retorno do servidor ao Orgäo de origem;
h - afastamento sem remuneracão;
i - perda da condicao de pensionista;
j - redistribuicäo de servidor entre Tribunais.
§ 1° A exclusao sere efetuada "ex officio", a excecao das
ocorrencia previstas nas alineas "e" e "f", nas quais a iniciativa do cancelamento
cabe ao beneficierio titular.
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§ 2° Nas hipOteses descritas neste artigo, o desaparecimento
da condicao que deu causa ao cancelamento do beneficio nao enseja a reinclusäo
automâtica do interessado no programa de auxilio-saUde, cabendo-Ihe efetuar
nova inscricao, nos termos do art.

4°.

Art. 9° Portaria da Presidència fixarã os prazos e termos
necessérias a transicao para o

observando-se, ainda, o

pianejamento orcamentärio necessério para adimplir corn as faturas restantes do
contrato atual e os valores que serâo reembolsados.
Art.10 0 Tribunal Regional Eleitoral de Goiés poderé firmar
convénios, acordos ou outros instrumentos congéneres corn outras instituicOes,
desde que sem onus para o aludido Tribunal, corn o objetivo de facilitar o acesso
dos servidores ao piano de sa0de.
Parägrafo Onico — 0 Chefe da Secäo de Assistència Mêdica
e Social é responsävel pelo acompanhamento do cumprimento das cléusulas dos
ajustes a que se referem o caput deste artigo e das normas expedidas pela
Agéncia Nacional de SaCide Supiementar — ANS.
Art. 11 A administracäo do Programa de que trata esta
Resolucao é de competencia da Secretaria de Gestäo de Pessoas do Tribunal
Regional Eleitoral de Goiés.
Art. 12 Os casos omissos serao resolvidos pela Diretoria
Geral do Tribunal.
Art. 13 Esta Resolucäo entrara ern vigor na data da sua
publicacão, revogando-se as disposicOes em contrario.
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SALA DE SESSOES DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE GOIAS, em Goiânia, aos vinte dias do mes de abril de 2010.

Desembargador FLORIANO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
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dor EY TELES DE PAULA
Vice-Presidente e Corregedor

Dr. SEFiG 0 MENDONCA DE ARA JO

Dr. CARLOS HUM*DEjOUSA
JuiTc
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Dr. JOAO BATISTA FAGUN
Juiz Membro

Dr. ALE

Resolucdo TRF n° 163/2010

IRA TAVASANTOS
curador Regional Eleitoral
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