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"Dispõe sobre a retificação da concessãode aposentadoria por tempo de contribuição (integral) Maria Joséda
Costa e dá outras providências".

o Prefeito do Município da Aliança e a Presidente Executiva do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões
da Aliança - Aliança-PREV,no uso de suasatribuições legaise regulamentares, e

Considerando, órgão gestor único do RPPSno Município da Aliança - PE,no exercício legal dos seus
cargos e usando das atribuições que lhe foram conferidas pela LeiMunicipal nº 1514/2009,

Considerando a necessidadede adoção de instrumentos de gestão documental no âmbito desta Casa;

Considerando princípio da autotutela, a Administração Pública exerce controle sobre seus próprios
atas, tendo a possibilidade de anular os ilegais e de revogar os inoportunos. Isso ocorre pois a Administração
está vinculada à lei, podendo exercer o controle da legalidade de seusatas;

Considerando a Súmula 346, do Supremo Tribunal Federal: "a administração pública pode declarar a
nulidade dos seus próprios atas". No mesmo rumo é a Súmula 473, também da Suprema Corte, "a
administração pode anular seus próprios atas, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada,em todos os casos,a apreciaçãojudicial"

Considerando a RESOLUÇÃOT.e. Nº 22/2013 (ALTERADAPELASRESOLUÇÕESTC Nº 28, DE 16 DE
DEZEMBRODE 2015 E NQ01, DE 08 DE FEVEREIRODE 2017) que Dispõe sobre os atas de concessão de
aposentadoria, reforma, transferência para a reserva remunerada e pensão por morte e estabelece as
informações e os documentos necessáriosà análise dos respectivos atas concessivos;

Considerando o oficio TC/NAP/GECPnQ 247/2017 referente a necessidade de tomar medidas
administrativa para solucionar os indícios apontados pelo TCE-PErealizado pela Gerencia de Controle de
Pessoal;

Considerando a necessidade de maior integração das ações relacionadas ao poder fiscalizador e
princípio da autotutela, a Administração Pública, resolve:

Registre-se.Publique-se. Cumpra-se.
Aliança-PE,01 de Outubro de 2019.

RESOLVEM:

Art. 12 - Retificar a portaria nQ58/2019 a concessão de APOSENTADORIAPORTEMPO DE CONTRIBUICÃO
(INTEGRAL)a MARIA JOSÉDA COSTA,inscrito (a) CPFsob o nQ476.722.424-15, matrícula funcional nº 667,
investido (a) no cargo de Professora li! a 4i! série do Ensino Fundamental, Nível Magistério Normal Médio,
ReferênciaC-15, 150 horas aula, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação,considerando o preenchimento
dos requisitos previstos no Art. 6º da ECF41/03 c/c o Art. 2º da ECF/4705.

Art. 22 - EstaPortaria entra em vigor na data de sua publicação e seusefeitos retroagem a 03/03/2008.

Art. 32 - Revogam-seas disposiçõesem contrário, em especial a Portaria nQ 95/2008.
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