
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS 

LAGOAS 

PORTARIA N.º 515/2019 

 

“Dispõe sobre a concessão do benefício AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) VERONICA PEREIRA DE 

BRITO MARTINS.” 

  

O Sr. DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Presidente do TLPREV - Instituto de 

Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que 

rege a previdência municipal, resolve: 

  

Art. 1º Conceder o benefício AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) VERONICA PEREIRA DE 

BRITO MARTINS, efetivo (a) no cargo de ENFERMEIRO, Classe “INICIAL”, nível “”, lotado (a) na 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a partir de 28/08/2019 e término em 31/10/2019, conforme 

processo administrativo do TLPREV, n.º 2019.05.19096R1. 

Art. 2ºRelativamente ao período de 01/11/2019 a 10/11/2019, poderá o(a) segurado(a) interpor pedido de 

reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias contados do termino do beneficio concedido, conforme Art. 96 

da Resolução 003/2018. 

§ 1º - O Prazo definido no caput será equitativamente reduzido ao período indeferido pela autoridade 

administrativa quando este for inferior a 30 (trinta) dias, sob pena de perda do objeto. 

§ 2º - A interposição do Pedido de Reconsideração não exime o(a) segurado(a) da obrigação de retornar 

ao trabalho, devendo aguardar a decisão em atividade, excetuando os casos em que o ente ao qual o(a) 

segurado(a) esteja vinculado(a) opinar pela inviabilidade de seu retorno ao trabalho. 

  

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

  

Registre-se, publique-se, cumpre-se. 

  

TRES LAGOAS - MS, 02/09/2019. 

  

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR 
Diretor Presidente do TLPREV 
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