
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDÔNIA

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0000592-74.2015.4.01.8012

INTERESSADO: CLEDSON MUNIZ LOBATO

ASSUNTO: LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

 

 

 

I – Considerando a informação técnica de n. 4588626, concedo,  nos dias 19-07 e
20-07-2017,  ao servidor  CLEDSON MUNIZ LOBATO, Técnico Judiciário,  Área Administrativa,
Nível Intermediário, Classe “C”, Padrão 13,  licença para tratamento de saúde, nos termos da Lei n.
8112/1990, artigos 202 e 203, c/c a Resolução n. 159/2011 – CJF, alterada pela Resolução n. 314/2014
– CJF,  artigo 1.°, I,  c/c as Portarias SJ DIREF/RO  n. 261/2016 ( 2558353),  alterada pela de n.
354/2016 (3000936 ), e n. 300/2016-TRF1 (2676829).

II  –  À Secap,  para,  além das  providências  cadastrais  pertinentes,  dar ciência  ao
servidor, via e-mail/SEI, com sugestão para que o destinatário anote o número dos presentes autos.
Após, à Sebes para arquivar e controlar os processos insertos no SEI, referentes a licenças médicas.

III - Alertar a Sepag para o desconto pertinente ao auxílio-alimentação, em razão de o
servidor já haver ultrapassado o prazo de 24 meses da aludida licença, sujeito, como consectário, ao
disposto no art. 103, VII, da Lei n. 8.112/90 , c/c o art. 14, parágrafo único da Resolução n. 159/2011 -
CJF,  aterada pela  de  n.  314/2014  -CJF,  porquanto  a  data  em comento  só  se  alinha  aos  fins  de
aposentadoria e de disponibilidade.

IV– Publique-se.

MÁRCIO PONTES MOURA
Diretor do Nucre em exercício

Delegação: Portaria n. 216/2017 - Diref/RO (4056619)

Documento assinado eletronicamente por Márcio Pontes Moura, Diretor(a) de Núcleo em
exercício, em 16/08/2017, às 11:39 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4589054 e o código CRC FF2D080F.
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