Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

ATO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO TRT5-SAÚDE, Nº 13 DE OUTUBRO DE 2016
Altera o inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e acrescenta o parágrafo
único ao art. 44, do Anexo do ATO TRT5 nº48, de 4 de janeiro de 2015,
que regulamenta a permanência no Plano de autogestão de
beneficiários dependentes/especiais, no caso de falecimento do
beneficiário titular.

O CONSELHO DELIBERATIVO DO PROGRAMA TRT5-SAÚDE no
uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 50 do Regulamento do Programa
de autogestão em Saúde no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região,
considerando o quanto decidido na reunião realizada no dia 06 de outubro de 2016.

RESOLVE dar nova relação ao inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II,
bem como incluir o parágrafo único ao art.44, do Anexo do ATO TRT5 nº48, de 4 de
janeiro de 2015, que passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................
I – Os beneficiários dependentes que fazem jus a pensão
estatutária poderão requerer junto ao TRT5-SAÚDE, apresentando
a documentação necessária, a permanência no Plano enquanto
aguardam

a

decisão

antecipadamente,

o

do

processo

pagamento

de

mensal

pensão,
do

efetuando,

plano

e

da

coparticipação mediante depósito na conta bancária do TRT5SAÚDE ou, optando pelo desconto retroativo das referidas
obrigações pendentes até a data de instituição do benefício
previdenciário;”(NR)
II - ......................................
a) Os beneficiários dependentes ou especiais referenciados neste
inciso terão limitado o tempo de permanência no Plano, sendo
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assegurada a sua permanência no Plano de autogestão por no
máximo 02 (dois) anos, contados a partir do falecimento do
instituidor;(NR)
b) os pensionistas descritos neste inciso deverão solicitar que os
valores referentes aos beneficiários que permanecerem no plano
sejam consignados em folha de pagamento de sua titularidade.”
(NR)
III - ....................................................
IV - ...................................................
V - .....................................................
Parágrafo Único – O menor pensionista que perder essa
condição com menos de 02 anos da morte do instituidor da
pensão, terá o direito a permanecer no TRT5-Saúde, conforme
Inciso II, alínea ‘a’” (NR)

Publique-se. Cumpra-se.
Salvador, 17.de outubro de 2016

MARIA DE LOURDES LINHARES DE OLIVEIRA
Desembargadora Presidente do Conselho Deliberativo do Programa TRT5-Saúde
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Silene Caldas, Chefe do Núcleo de Divulgação – TRT5
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