
GABINETE DO CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETO

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

O Núcleo de Atos de Pessoal - NAP deste Tribunal fez as seguintes considerações:

"Informa-se que, salvo melhor juízo, a Portaria – TRIUNFO PREV nº. 08/14, e os documentos constantes nos
autos, NÃO atendem aos requisitos para apreciação favorável quanto à legalidade da inativação, visto que NÃO
RETROAGIU à data de implemento dos 70(setenta) anos pela servidora, isto é, 12.03.2014, conforme o presente
Relatório."

RELATÓRIO

DECISÃO MONOCRÁTICA
1401378-2PROCESSO TC Nº:

AposentadoriaTIPO DE PROCESSO:

Maria Alves BezerraINTERESSADO(S):

Prefeitura Municipal de TriunfoÓRGÃO DE ORIGEM:

CONSELHEIRO MARCOS COELHO LORETOJULGADOR:

AposentadoriaESPÉCIE DO BENEFÍCIO:

Portaria nº 08/2014 - TRIUNFO PREV, com vigência a partir de 12/03/2014ATO:

FUNDAMENTOS E CONCLUSÃO

CONSIDERANDO que a portaria de aposentadoria não retroagiu seus efeitos à data na qual a servidora completou
70 anos de idade;

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), devendo cópia do ato de invalidação
ser encaminhada à Corregedoria Geral deste Tribunal, no prazo de trinta dias a contar da sua publicação (§ 3º do
art. 7º da Resolução TC nº 22/2013).

RESSALVO, todavia, que a autoridade responsável, considerando que a interessada atende aos requisitos para se
aposentar e solicitou a inativação, considerando que a concessão da aposentadoria é ato vinculado, e com o fim de
evitar a interrupção da situação atualmente existente (inatividade da servidora), poderá publicar novo ato de
aposentadoria (não retificador), com EFEITOS RETROATIVOS à data na qual a servidora completou 70 anos e de
acordo com o modelo do Anexo I da Resolução TC nº 22/2013. O novo ato de aposentadoria, o respectivo
comprovante de publicidade e o presente processo devem ser encaminhados ao Tribunal de Contas NA FORMA
ESTABELECIDA NO ART. 3º, § 1º, INCISOS I E II DA REFERIDA RESOLUÇÃO, no prazo de trinta dias a contar
da publicação, para fins de apreciação em novo processo.
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Recife, 17 de Dezembro de 2014.
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