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INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 03/2015-PRES 

Dispõe sobre a concessão do Auxílio-saúde aos 
servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no 
uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 96, inciso III, alínea "a" da 
Constituição Estadual e artigo 57 da Lei Estadual n. 4.964 de 26 de dezembro de 1985, e em 
conformidade com a decisão do Egrégio Tribunal Pleno, proferida em Sessão Ordinária de 
22 de janeiro de 2015. 

CONSIDERANDO a instituição do benefício do Auxílio-Saúde, pela 
Lei n. 10.253, de 31 de dezembro de 2014 e regulamentado pela Resolução n. 03/2015/TP, 
aos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, na forma a seguir; 

CONSIDERANDO a necessidade de Regulamentar a concessão do 
Auxílio-saúde; 

RESOLVE: 

Art. Io Para a obtenção da concessão do auxílio-saúde, o servidor deverá 
inscrever-se via formulário eletrônico disponível na Página do Servidor 
{www.paginadoservidor. tjmt.jus.br), com os seguintes dados: 

I - nome completo do servidor e e-mail (preferencialmente institucional); 
II - número da matrícula do servidor; 
III - cargo ocupado e lotação, se servidor ativo, ou cargo em que se deu a 

aposentadoria, se servidor inativo; 
IV - termo de aceite, sob as penas da lei, de que não percebe auxílio da 

mesma natureza ou outra forma de benefício para custeio de saúde. 

§1° A confirmação do termo de aceite será encaminhada via e-mail que 
conterá o número do protocolo de inscrição. 

§2° O servidor cujo desconto do plano de saúde não está vinculado à 
folha de pagamento deverá anexar na página do servidor, em campo próprio, em formato "PDF", 
a comprovação de que é titular de contrato de plano ou seguro de saúde, devidamente autorizado 
e registrado na Agência Nacional "de Saúde (ANS). 

Art. 2o Não fará jus ao beneficio do auxílio-saúde o servidor que por 

http://www.paginadoservidor



