
  

RESOLUÇÃO Nº 040/2021 - CD

  Altera a redação do parágrafo 2º do Art. 2º
da Resolução nº 22/2021 – CD/Fuern.

 

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE – CD/FUERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e conforme deliberação
do Colegiado em sessão realizada em 21 de setembro de 2021,
                                                                                                               

 

CONSIDERANDO que o auxílio-saúde aos servidores a�vos e ina�vos integrantes do quadro de pessoal da
Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern), bem assim aos servidores cedidos e
comissionados que estejam no efe�vo exercício das a�vidades funcionais no âmbito da Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (Uern), foi ins�tuído pela Lei Complementar nº 608, de 14 de dezembro
de 2017;

 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 4º da referida lei, cabe ao Conselho Diretor da FUERN a
expedição de ato formal para regulamentação dos procedimentos internos necessários ao seu fiel
cumprimento;

 

CONSIDERANDO os autos do Processo Administra�vo Nº 04410051.000492/2021-54 – SEI, 

 

RESOLVE:

 

Art. 1º O parágrafo 2º do Art. 2º da Resolução nº 022/2021 - CD/Fuern passa a vigorar com a seguinte
redação:

 

“Art. 2º  .........

.........................

§ 2º O servidor deverá instruir o requerimento a que se refere o inciso II deste ar�go com
declaração de que não recebe auxílio semelhante, nem possui outro programa de assistência à
saúde custeado integral ou parcialmente pelos cofres públicos, em atenção ao que dispõe o
inciso I, bem como, comprovação de vínculo à empresa prestadora de serviço de plano de
saúde ou seguro de saúde privado, não podendo estes serem exclusivamente odontológicos.”

 



Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Sala das Sessões dos Colegiados, Mossoró-RN, em 21 de setembro de 2021.

           

 

Professora doutora Fá�ma Raquel Rosado Morais

Presidente em exercício.

 

Conselheiros:

Alexandre de Oliveira Lima

Sueilton Júnior Braz de Lima

Dyjardan José Gomes de Carvalho

Iata Anderson Fernandes

Documento assinado eletronicamente por Fá�ma Raquel Rosado Morais, Presidente(a) do Conselho
Diretor em Exercício, em 21/09/2021, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11262054
e o código CRC DC1BF719.

 

Referência: Processo nº 04410051.000492/2021-54 SEI nº 11262054

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

