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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
 
 

DECISÃO

 
Trata-se de processo administrativo em que se analisa possibilidade

de reajuste de benefícios pagos a servidores e membros do Poder Judiciário de
Santa Catarina.

Verifica-se dos autos que a Diretoria-Geral Administrativa
apresentou a repercussão financeira e atestou a disponibilidade orçamentária
para suportar o reajuste no valor de R$ 232,00 do auxílio-alimentação a ser
concedido aos servidores e militares que desempenham suas atividades neste
Poder Judiciário (doc. n. 2557678), totalizando o valor de R$ 1.392,00 per capita.

Além disso, em razão da disponibilidade orçamentária, foi também
proposto o reajuste de R$ 232,00 no valor do auxílio-saúde concedido aos
magistrados deste Poder Judiciário, incidente em cada faixa etária, devendo ser
promovida a alteração do Anexo Único da Resolução TJ n. 12/2014 para a sua
implementação.

Assim, ante a existência de recursos financeiros, e tendo em vista a
política de valorização dos servidores, autorizo o reajuste do auxílio-alimentação
ao corpo funcional deste Poder Judiciário, conforme minuta encartada no
documento n.  2557785 que altera o art. 2º da Resolução GP n. 5/1999.

Encaminhem-se os autos à Secretaria Técnica de Elaboração
Normativa para proceder à numeração e à publicação do ato normativo.

Em trâmite simultâneo, à Coordenadoria de Magistrados para
inclusão da minuta contida no doc. n. 2557733 à apreciação em mesa pelo
colendo Órgão Especial, a quem compete a análise do reajuste do valor do auxílio-
saúde a magistrados.

 
 

Rodrigo Collaço
Presidente

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO TOLENTINO DE
CARVALHO COLLACO, PRESIDENTE, em 01/10/2019, às 17:18, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.tjsc.jus.br/verificacao informando o código verificador 2558123 e o
código CRC DED7499C.
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