
GABINETE DO CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROS

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

O Núcleo de Auditorias Especializadas NAE/GIPE, através do Relatório de Auditoria, análise nº  185503, informa
nos seguintes termos:
" Em análise à documentação enviada ao presente processo e legislação em nossos arquivos, NÃO foi possível
confirmar o enquadramento do cargo na época da aposentadoria da servidora, o órgão de origem enviou a lei
municipal 1545/2011 com a tabela de vencimento dos professores, mas o vencimento de R$ 1.394,54 NÃO
aparece na tabela de vencimento enviada ao presente processo e o órgão de origem não apresentou
esclarecimentos.
Há várias contradições não esclarecidas no enquadramento do cargo, a Referência F corresponde na tabela 30
anos de tempo de serviço enquanto a servidora tinha 28 anos de tempo de serviço líquido na época da
aposentadoria; na ficha financeira consta carga horária de 180 H/A enquanto no ato de aposentadoria consta 200
H/A, a tabela indica que a carga horária de 200 H/A corresponde a educação de 5.ª a 8.ª Série e no texto do ato de
aposentadoria consta Professor de 1.ª a 4.ª com 200 H/A.
Conclusão: Há falha na instrução processual no presente processo em relação ao
enquadramento do cargo da servidora na época do ato de inativação."
É o relatório.

RELATÓRIO

DECISÃO MONOCRÁTICA
1926218-8PROCESSO TC Nº:

AposentadoriaTIPO DE PROCESSO:

MARIA DE FATIMA DA CUNHA LIMA SOUZAINTERESSADO(S):

Prefeitura Municipal de AliançaÓRGÃO DE ORIGEM:

CONSELHEIRO CARLOS PORTO DE BARROSJULGADOR:

AposentadoriaESPÉCIE DO BENEFÍCIO:
Portaria  nº 0059/2019 - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores
da Aliança - ALIANÇA PREV, com vigência a partir de 25/03/2011ATO:

FUNDAMENTOS E CONCLUSÃO

CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria NAE/GIPE deste Tribunal;

JULGO ILEGAL o ato sob exame, negando, por consequência, o seu registro.

Determino à autoridade responsável que invalide o ato ilegal em até cinco dias contados a partir do trânsito em
julgado da presente Decisão (caput do art. 7º da Resolução TC nº 22/2013).

Recife, 27 de Setembro de 2019.
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