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RESOLUÇÃO Nº 003/2019 – DE 14 DE MAIO DE 2.019. 

 

 “O conselho Curador do PREVI – LIDER – Fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores de Colider – MT, no uso de suas 

atribuições e competências que lhe são conferidos pela Lei n° 2.361/10, de 

08 de julho de 2010, alterações posteriores, e por seu Regimento Interno.” 

 

 

“Considerando os Pareceres Jurídicos de nº 073/2019,  

074/2019 e Requerimento e diante da  necessidade de dar 

continuidade aos processos de Aposentadoria por 

invalidez pendentes; 

 
Resolve: 

 

 

Em que pese a solicitação feita pelas Senhoras, NELSI FIQUEIREDO LIMA, 

EDINA MARIA CARRARA ROLDÃO E DIRLENA ALVES MAXIMO DOS 

SANTOS, servidoras efetivas desta municipalidade, temos a esclarecer o que segue.  

 

Quanto a servidora Sra. NELSI FIGUEREDO LIMA, foi apresentado novo 

atestado médico, emitido por médico que acompanha sua patologia durante anos, 

demonstrando com o novo atestado médico, significante melhoria no quadra clínico da 

servidora em tela, diante do novo atestado apresentado, este Conselho Curado acata o 

pedido da requerente, sugerindo o seu retorno a atividade, passando pelo processo de 

readaptação funcional. 

 

A servidora Sra. Edina Maria Carrara Roldão, requereu benefício de 

aposentadoria por invalidez, com os proventos integrais, entretanto, analisando o caso 

fático, o médico perito do PREVI-LÍDER, constatou que a patologia da servidora, não 

enquadra no rol de doenças qualificadas como integrais, rol esse previsto no art. 14 da 

Lei Municipal n.º 2.361/2010, de 08 de julho de 2010, desta forma, respeitando ao laudo 

técnico emitido pelo profissional devidamente credenciado por este Fundo Municipal de 
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Previdência e em respeito ao princípio da legalidade imposto aos atos da administração 

pública, entendemos que este Conselho Curador não possui competência para alterar as 

norma e diretrizes emanadas pela Lei Municipal n.º 2.361/2010, de 08 de junho de 

2010, acatando desta maneira o Laudo Médico Pericial, e pela continuidade do processo 

de benefício de aposentadoria por invalidez com os proventos calculados de maneira 

proporcional.  

 

Por fim, a servidora Sra. Dirlena Alves Máximo dos Santos, durante 

aproximadamente 08 (oitos) anos, encontra-se afastada em auxílio doença para 

tratamento da sua saúde, durante todo período de afastamento o quadro clínico da 

servidora foi acompanhado por médico psiquiátrica de sua confiança, assim foi até o seu 

requerimento de aposentadoria por invalidez, conforme documentação anexada aos 

autos, ocorre que a Sra. Dirlena Alves Máximo dos Santos, tomou posse na Prefeitura 

Municipal de Colíder em 01 de abril de 2009, não fazendo jus ao calculo dos seus 

proventos pelas regras emanadas pela Emenda Constitucional n.º 70, de 29 de março de 

2012, mas sim, conforme as diretrizes emanadas pela regra permanente, esculpida no 

art. 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, ou seja, os cálculos dos proventos 

calculados pela média, outrossim, a patologia da servidora não enquadra no rol das 

patologias que concede direito ao benefício integral, após a concessão do benefício, a 

mesma foi notificada sobre o sua aposentadoria, logo após a servidora ter ciência da do 

beneficio, a requerente apresentou novo atestado médico, emitido por médico diverso 

(não especialista) daquele que acompanhou seu quadro clínico durantes anos, 

solicitando o cancelamento do benefício de aposentadoria por invalidez e o seu retorno 

as atividades, o Conselho Curador do Previ-Líder, diante da apresentação de novo laudo 

emitido por médico diverso daquele que acompanhara seu caso durante anos, entende 

pelo indeferimento do pedido de retorno a atividade por parte da servidora e a 

continuidade do benefício de aposentadoria por invalidez da servidora Sra. Dirlena 

Alves Máximo dos Santos. 
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Portanto, este Conselho por unanimidade recebe parcialmente o recurso mas no 

mérito rejeita a tese apresentada, indeferido parcialmente os pedidos feitos a nos 

apresentado pela Diretora Executiva.  

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se, Publique-se, Cumpre-se. 

                     

                       

                 ________________________________ 

ANDREIA MARIA RIZZATO DOS ANJOS 

– Poder Executivo 

 

__________________________                    ________________________________ 

SERGIO JACINTO DA SILVA  CLAUDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS 

– Representante Efetivo   – Representante Efetivo 

 

                ________________________________ 

ELIZANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA 

– Poder Executivo 

 

                      _____________________________ 

JANETE APARECIDA NICASTRO MOREIRA 

– Representante Efetivo 

 

 ______________________________             ___________________________ 

JOSE CARLOS DA SILVA     MARLENE AP. DE OLIVEIRA ALVES 

            – Poder Legislativo     – Representante Efetivo 

          ___________________________               ___________________________ 

RUAM BATISTA DA SILVA ADÃO   SABINO GOMES BARBOSA 

– Poder Legislativo    – Poder Executivo 

 

_____________________________             ________________________ 

ALENCAR PEREIRA DA SILVA  JEAN WAGNER BORRO 

 – Poder Legislativo                                               – Representante Efetivo 

 

 

_________________________________ 

                 TAIS RIBEIRO BASAIA ALONSO 

                                Presidente 

                             – Representante Efetivo 

 


