
RESOLUÇÃO Nº 007/2005-MD 

Institui o Auxílio Saúde para os servido-

res do Quadro de Pessoal da Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia. 

 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem os incisos IV e XII 

do Art. 11, do Regimento Interno, e, nos termos do artigo 77 da Lei Complementar nº 

326, de 10 de novembro de 2005, 

 

  RESOLVE: 

 

 Art. 1º. Conceder Auxílio Saúde, aos servidores da Assembleia Legislativa do Es-

tado de Rondônia, independente do vínculo empregatício, com tempo de serviço ininter-

rupto, igual ou superior a 05 (cinco) anos. 

 

 I – O Auxílio Saúde é extensivo aos servidores Inativos. 

 

 Art. 2º. O servidor terá a liberdade de escolher qualquer Plano de Saúde existente 

no mercado que se ajuste a sua necessidade e de seus dependentes. 

 

 I – o valor do ressarcimento ao servidor será de R$ 100, 00 (cem) reais mensais; e 

 

 II – sob o valor do Auxílio creditado ao servidor não incidirá qualquer desconto. 

 

 Art. 3º. Para fazer jus ao benefício o servidor deverá, obrigatoriamente, apresentar 

comprovante original de adesão ao Plano de Saúde junto ao Departamento de Recursos 

Humanos, sem rasuras ou emendas contendo os elementos para a sua adequada caracteri-

zação ou através de descontos consignados na folha de pagamento. 

 

 I – o Departamento de Recursos Humanos – DRH, a vista do comprovante de ade-

são, verificará a veracidade das informações. 

 

 Art. 4º. O valor referente ao Auxílio deverá ser lançado no contra-cheque do ser-

vidor como rendimento não tributável para fins de Imposto de Renda Retido na Fonte, 

conforme Ato Declaratório da COSORT/SRRF n° 35, de 17 de novembro de 1993. 

 

 Art. 5º. São de exclusiva responsabilidade do servidor: 

 

 I – o pagamento das mensalidades à entidade mantenedora de seu Plano de Saúde; 

 II – a comprovação de pagamento perante o Departamento de Recursos Humanos;  

 



 III – a comunicação imediata ao Departamento de Recursos Humanos – DRH da 

rescisão do contrato de adesão ao Plano de Saúde. 

 

 Art. 5º. Constatado, a qualquer tempo, pagamento indevido a título de auxílio, por 

omissão do servidor, este deverá restituir os valores recebidos, imediatamente. 

 

 Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 11 de novembro de 2005. 

 

 

  

        Deputado Carlão de Oliveira 

                      Presidente  

 

  

 Deputado Chico Paraíba                          Deputada Ellen Ruth  

            1º Secretário                                         2º Secretária 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


