
GABINETE DO CONSELHEIRO CARLOS DA COSTA PINTO NEVES FILHO

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

O Núcleo de Auditorias Especializadas - NAE deste Tribunal fez as seguintes considerações:
"Constatou-se que a servidora NÃO cumpriu os requisitos para se aposentar pela regra transitória do artigo 3.° da
Emenda Constitucional 47/2005, conforme demonstrado acima.
É importante registrar que, na época da aposentadoria, a servidora contava com 17 anos, 7 meses e 28 dias de
tempo de contribuição recolhido ao INSS, mas a pedido da servidora foi aproveitado no presente processo apenas
o tempo contribuição de 4 anos, 3 meses e 28 dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição do INSS enviado
ao presente processo.
O período deduzido acima, de 31/08/1991 a 31/12/2004, corresponde ao período de tempo de contribuição NÃO
utilizado na aposentadoria do presente processo, conforme registrado na CTC do INSS enviada ao presente
processo."

RELATÓRIO

DECISÃO MONOCRÁTICA
2054441-8PROCESSO TC Nº:

AposentadoriaTIPO DE PROCESSO:

MARIA AUGUSTA ALVES DE SOUZAINTERESSADO(S):

Prefeitura Municipal de AliançaÓRGÃO DE ORIGEM:

CONSELHEIRO CARLOS DA COSTA PINTO NEVES FILHOJULGADOR:

AposentadoriaESPÉCIE DO BENEFÍCIO:

Portaria nº 0045/2020 - ALIANÇA PREV, com vigência a partir de 01/07/2020ATO:

FUNDAMENTOS E CONCLUSÃO

CONSIDERANDO o pronunciamento exarado pelo Núcleo de Auditorias Especializadas deste Tribunal;

CONSIDERANDO que de acordo com os documentos acostados aos autos, a interessada não conta com tempo de
contribuição suficiente para aposentadoria com base na fundamentação legal apresentada na portaria;

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, 10 de Setembro de 2020.
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Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tce.pe.gov.br/, sob o número 2885704
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