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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 4.971 

 
Regulamenta o auxílio-saúde devido aos servidores 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo – Ales, nos termos dos arts. 189 e 191 da Lei 

Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º A assistência à saúde prevista no art. 189 da 

Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 

será prestada aos servidores públicos do Quadro de 

Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo – Ales, nos termos desta Resolução. 

 

Art. 2º Na forma dos arts. 189 e 191 da Lei 

Complementar nº 46, de 1994, a assistência médica, 

odontológica, psicológica, hospitalar e ambulatorial 

dos servidores públicos ativos e inativos do Quadro 

de Pessoal da Ales será prestada mediante concessão 

de auxílio financeiro destinado especificamente a este 

fim, denominado auxílio-saúde. 

 

Parágrafo único. O auxílio a que se refere o art. 1º 

desta Resolução possui natureza indenizatória, sem 

incidência de imposto de renda e contribuição 

previdenciária, e será pago mensalmente aos 

servidores concomitante com o pagamento de sua 

remuneração, vedada sua antecipação. 

 

Art. 3º São considerados beneficiários do auxílio-

saúde os servidores legalmente investidos em cargos 

de provimento efetivo e em comissão, os servidores 

estabilizados e os servidores inativos da Ales. 

 

Parágrafo único. É vedado o pagamento de auxílio-

saúde aos servidores que se encontrem à disposição 

de outro órgão, exceto nas hipóteses em que a cessão 

for com ônus para a Ales. 

 

Art. 4º O auxílio-saúde concedido a cada servidor 

terá valor per capita, variando de acordo com a 

respectiva faixa etária, na forma do Anexo Único 

desta Resolução. 

 

Parágrafo único. O valor do limite de que trata o 

caput deste artigo poderá ser atualizado por meio de 

Ato da Mesa Diretora da Ales, de acordo com a 

disponibilidade orçamentária destinada à assistência à 

saúde dos servidores. 

 

Art. 5º São critérios para recebimento do auxílio-

saúde previsto nesta Resolução: 
 

I - não receber auxílio-saúde ou auxílio financeiro 

semelhante, nem possuir outro programa de 

assistência à saúde, custeado integral ou parcialmente 

pelos cofres públicos, comprovado mediante 

declaração do titular; 

 

II - comprovar inscrição junto ao plano de saúde 

privado ou seguro-saúde. 

 

Art. 6º A concessão do auxílio-saúde a cada servidor 

efetivar-se-á por meio de Ato da Mesa Diretora da 

Ales mediante o cumprimento das seguintes 

condições: 

 

I - preenchimento e protocolo do formulário de 

Requerimento de Auxílio-Saúde dirigido à Secretaria 

de Gestão de Pessoas da Ales; 

 

II - declaração de não incidir nas vedações contidas 

nesta Resolução; 

 

III - comprovante de inscrição junto ao plano de 

saúde ou seguro-saúde. 

 

§ 1º A comprovação de que trata o inciso III do caput 

deste artigo será feita mediante apresentação de no 

mínimo um dos seguintes documentos: 

 

I - comprovante de pagamento da última mensalidade 

do serviço contratado, custeada pelo servidor ou 

membro de sua entidade familiar, não sendo 

considerado o comprovante de pagamento de taxa de 

inscrição ou similares; 

 

II - declaração de permanência no plano de saúde ou 

seguro-saúde, cujo titular seja o servidor ou membro 

de sua entidade familiar. 

 

§ 2º Para os fins desta Resolução, considera-se 

membro de entidade familiar o cônjuge, 

companheiro, ascendentes e descendentes do 

servidor, bem como as demais pessoas físicas 

consideradas seus dependentes perante a legislação 

tributária. 

 

§ 3º Para fins de concessão e renovação do benefício 

de que trata esta Resolução, o servidor usuário de 

plano ou seguro de saúde coletivo empresarial, como 

titular ou dependente, deverá comprovar participação 

financeira no pagamento das despesas com o plano 

de saúde ou seguro-saúde. 

 

§ 4º Caberá à Secretaria de Gestão de Pessoas a 

análise do pedido. 


