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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUi
RESOLUCAO N° 173, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2010.
PROCESSO ADMINISTRATE N« 001/2010 - PRESIDENCY
E S S o T T r Y b u n a l Regional Eleitoral do Estado do P.au.
Relator: Desembargador Raimundo Eufrasio Alves Filho
Dispoe sobre a periodicidade das reavaliagoes
medicas acerca das situa C oes funaonais
subordinadas a termo ou condigao para fins
de remocao, bem como das condigoes de
saude motivadoras
de aposentadona
e
pensoes por invalidez. isengao do imposto de
renda
e
redugao
da
contribuigao
previdenciaria.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUl, no uso de suas
atribuicoes legais e regimentals, e

Considerando o disposto no art. 36 da Lei 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, b e m c S n a Resolugao TSE n* 23.092, de 13 de dezembro de 2009,
Considerando a necessidade de acompanhamento e revisao
oeriodica das s i t u a t e s funcionais que impliquem lotagao e exerciao prov.sonos.
sPubordinados a termo ou condigao, dos servidores deste Tnbunal,
_
rnn<=irierando a necessidade de regulamentagao das reavaliagoes

RESOLVE:
Art i s A revisao das situagoes funcionais que envolvam formas de

presente Resolugao.
,,
Art. 22 Constituem circunstancias que, ensejando exercicio
provisorio do servidor, sujeitam-se a revisao periodica:
a) a remocao por motivo de saude do servidor, companhei

w

deslocamento do s e r v i d o r j f j f ^ .
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b) a remogao a pedido do servidor para acompanhar conjuge ou
companheiro, t a m b e m servidor publico ou militar, de qualquer dos Poderes da
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios, que foi deslocado no
interesse da Administragao.
Art. 3 e Submeter-se-a a pencia, a ser realizada pela Junta Medica
Oficial deste Regional, o servidor que se encontrar removido por motivo de
saude, se a remogao se deu em razao de enfermidade propria, ou do seu
conjuge, companheiro ou dependente, se motivada por doengas destes, devendo
ser emitido laudo medico conclusivo acerca da periodicidade de avaliacao das
condicoes de saude do examinado e do tratamento realizado, inclusive indicando
as epocas de consultas, sessoes ou intervencoes outras, a utilizagao de
medicamentos e a necessidade de eventuais atendimentos de urgencia.
§ 1 Q A pencia a que se refere o caput deste artigo sera empreendida
periodicamente, de acordo com o caso concrete nao podendo ultrapassar o
penodo de 0 1 (urn) ano apos a primeira avaliacao realizada pela Junta Medica
Oficial.
§ 2Q Constatando a Junta Medica Oficial nao ter havido modificacao
das condicoes de saude do examinado, inicialmente diagnosticadas, nem
melhora que justifique a suspensao do tratamento que motivou a remogao do
servidor, sera o laudo conclusivo emitido encaminhado a Secretaria de Gestao de
Pessoas para simples juntada ao processo que autorizou a remogao, sendo
desnecessario tramite processual administrativo neste caso.
Art. 42 Cabera a Coordenadoria de Assistencia Medica e
Odontologica, por meio do Servigo Medico, agendar a perfcia medica, informando
ao servidor removido, com antecedencia minima de 05{cinco) dias uteis, a data e
o horario da mesma.
§ 1 Q A comunicagao ao servidor sera efetuada diretamente, por meio
de convocagao escrita, colhido o ciente do convocado, ou por via postal com
aviso de recebimento.
§ 2Q Os servidores que estejam em exerdcio provisorio em Zona
Eleitoral do Interior do Estado poderao ser contatados por correspondencia
eletronica (e-mail) ou por via postal com aviso de recebimento.
Art. 5Q A falta injustificada a perfcia medica revisional importara no
retorno do servidor removido a sua lotagao de origem.
Paragrafo unico. Transcorridos 10(dez) dias da data marcada para a
perfcia revisional, sem que o servidor removido apresente qualquer justificativa
para a sua ausencia ou a de seu conjuge, companheiro ou dependente, devera a
COAMEO, atraves do Servigo Medico, comunicar o fato ao Secretario de Gestao
de Pessoas, para que autue processo espeeffico relativo ao retorno do servidor a
sua -lotagao de origem, garantidos o contraditorio e a ampla defesa do
interessado.
Art. 6Q O servidor que se encontra removido em razao do
acompanhamento de conjuge ou companheiro, devera anualmente apresentar
declaragao de que permanece casado ou em vida comum, bem como documento
do orgao ou ente publico no qual seu conjuge ou companheiro labore,
comprovando a permanencia do deslocamento que motivou a remogao do
servidor.

a

§ 1 Q A Secretaria de Gestao de Pessoas, por meio da Coordenado
oal, informara anualmente, aos servidores r e m o v i d o s ^ ^ r a / o para
tagao dos documentos relacionados no caput deste artigo.
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§ 2 9 A nao apresentagao dos documentos de que trata o caput do
presente artigo, no prazo informado pela SGP, importara na instauragao de
processo com vistas ao retorno do servidor a sua lotagao de origem, garantidos o
contraditorio e a ampla defesa.
Art. 7Q Anualmente, por ocasiao do recadastramento obrigatorio de
que trata a Portaria TRE/P1 nQ 552/08, sera implementada, por meio da Junta
Medica Oficia!, avaliagao periodica das condigoes de saude dos inativos e
dependentes beneficiarios de aposentadoria ou pensao por invalidez, isengao do
imposto de renda e redugao da contribuigao previdenciaria, motivadas pela
constatagao de enfermidade cujo diagnostico garanta tais direitos.
§ 1^ A constatagao de inalterabilidade das condigoes de saude que
motivaram a aposentadoria, pensao, isengao ou redugao fiscal ou previdenciaria
importara em encaminhamento do laudo emitido pela Junta Medica Oficial a
Secretaria de Gestao de Pessoas, que providenciara o registro do fato e o
arquivamento do documento respectivo.
§ 2 Q Caso a Junta Medica Oficial constate nao ser mais o aposentado
ou pensionista portador da doenga que motivou qualquer dos benefictos
mencionados no caput deste artigo, devera o laudo medico respectivo ser
encaminhado a Secretaria de Gestao de Pessoas para formalizagao de processo
administrativo, garantidos ao interessado o contraditorio e a ampla defesa.
Art. 8Q Independentemente da periodicidade informada na presente
Portaria, a Administragao deste Regional podera convocar, excepcionalmente, os
servidores removidos, inativos ou pensionistas para realizagao de pericia ou
esclarecimento de fatos pertinentes a sua situagao funcional ou aos beneficios
que percebem.
Art. 9 Q Os casos omissos
Presidencia do Tribunal.

serao apreciados
_^~—-""

e resolvidos

pela
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Dr. MARCO TULIO LUSTOSA CAMINHA
Procurador Regional Eleitoral
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