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NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 001/2018 

 
 
À Sra. Adriana Ramires Murtinho  
Servidora Municipal 
Assunto: Comparecimento à perícia médica previamente agendada 
 
 

 
Prezada Senhora, 

 
 
CONSIDERANDO que por meio da Portaria 095/2018, houve a 
reversão da aposentadoria da Servidora Adriana Ramires 

Murtinho, seguindo as diretrizes do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso. 
 
CONSIDERANDO que a servidora Adriana Ramires Murtinho foi 
notificada para retornar ao serviço público, como professora da 
Prefeitura de Cotriguaçu; 
 
CONSIDERANDO que a servidora Adriana Ramires Murtinho ao 
invés de reincorporar ao serviço público, apresentou atestado 
médico particular; 
 
CONSIDERANDO que, decorrido o prazo quinze dias, o auxilio 
doença é assegurado pelo Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de Cotriguaçu/MT (PREVI COTRI), nos termos do Art. 
15 da Lei 692/2011; 
 
CONSIDERANDO que houve a notificação à servidora Adriana 

Ramires Murtinho para submeter a perícia médica oficial, nos 
termos do Art. 16 e seguintes da Lei 692/2011; 
 
CONSIDERANDO que, ao invés de comparecer a perícia médica, a 
servidora Adriana Ramires Murtinho apresentou novo atestado 
médico particular, no qual informa a impossibilidade de se 
locomover “devido o estado de saúde mental”; 
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CONSIDERANDO que o impedimento à viagem não coaduna com 
o modelo de tratamento preconizado pela Lei 10.216/2001, 
podendo ser acompanhada por familiares e/ou cuidadores, sem 
nenhum impedimento legal;  
 
CONSIDERANDO que o atestado médico particular não substitui 
a perícia oficial, conforme julgamento da 1ª Turma do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, na Apelação Cível 
2007.61.00.027058-8/SP, na qual consolidou-se o entendimento 
que: “Não basta simples atestado médico particular a fim de 
comprovar doença para automaticamente estar o servidor liberado 
de seu emprego e suas funções, já que a lei dispõe em sentido 
diverso, exigindo a realização de perícia”, 
 
CONSIDERANDO que a Lei Municipal n.º 692/2011 
expressamente prevê: “Art. 17 - O segurado em gozo de auxílio-
doença está obrigado, independentemente de sua idade e sob 
pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico 
a cargo do PREVI-COTRI a cada seis meses, e se for o caso a 
processo de readaptação profissional. Parágrafo Único – A 
perícia médica indicada no caput será obrigatória a cada seis 
meses, e caberá ao Diretor Executivo do PREVI-COTRI solicitar 
novas perícias, além das obrigatórias, quando achar 
conveniente”.  
 
CONSIDERANDO o dever de preservar o erário público e que os 
interesses privados não podem sobrepor ao interesse público, à 
legalidade e a moralidade administrativa; 
 

RESOLVE 

 

NOTIFICAR a Sra. Adriana Ramires Murtinho, servidora da 

Prefeitura Municipal de Cotriguaçu-MT, inscrita no CPF n.º 

020.783.0001-00, para que compareça à perícia médica 

reagendada para o dia 16 de junho de 2018, sob pena suspensão 

de pagamento e de aplicação das sanções legais cabíveis. 
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É facultado o direito de apresentação de DEFESA, no prazo de dez 

dias, sobre os fatos acima assinalados; 

 

Atenciosamente, 

Cotriguaçu/MT, 08 de junho de 2018. 

 

 

ANA VERA DREIER  

Secretária Municipal de Administração 

 

 

SANDRA PARMEJANE 

Diretora Executiva  

PREVI - COTRI – Instituto Municipal de Previdência Social de  

 

 

JESUINA MARIA DE AQUINO SULZBACH 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Cotriguaçu 

 

 

MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID  

Assessor Jurídico do Município de Cotriguaçu 

 
 


