
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Chegaram-me os autos munidos de Relatório de Auditoria contendo "Resultado" nos seguintes termos:
"Aposenta-se (aposentadoria integral por tempo de contribuição)"

O Relatório de Auditoria traz ainda as seguintes "Considerações da Gerência":
"Informa-se que, da análise ora empreendida, resultou a constatação de que o ato através do qual foi concedida a
inativação objeto do presente processo (qual seja, Portaria nº 026/2021, editada pelo Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Vitória de
Santo Antão - VITÓRIA PREV) está em condição, salvo melhor juízo, de ser julgado legal por esta Corte de Contas.
Em tempo:
* Não foi atendido o prazo previsto no art. 2º da Resolução TC 22/2013, o que sujeita a autoridade responsável à
aplicação de multa, cabendo ressaltar, no entanto, que esse descumprimento se deu no período da pandemia da
Covid-19.
* Tendo em vista o entendimento consubstanciado na Decisão Monocrática nº 1.981/2010 (e em diversos outros
julgados desta Corte de Contas), o conjunto das parcelas remuneratórias do benefício de que trata o processo
vertente não foi objeto de análise
por parte desta Gerência de Inativos e Pensionistas - GIPE."

É o Relatório.

RELATÓRIO

DECISÃO MONOCRÁTICA
2154544-3PROCESSO TC Nº:

AposentadoriaTIPO DE PROCESSO:

SEVERINO MANUEL DA SILVAINTERESSADO(S):

Prefeitura Municipal de Vitória de Santo AntãoÓRGÃO DE ORIGEM:

CONSELHEIRO SUBSTITUTO RUY RICARDO WEYER HARTEN JÚNIORJULGADOR:

AposentadoriaESPÉCIE DO BENEFÍCIO:
Portaria nº 026/2021 do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Vitória de Santo Antão - VITÓRIA PREV - de 04/06/2021, com efeitos retroativos
a  01/06/2021.

ATO:

FUNDAMENTOS E CONCLUSÃO

Com base nos documentos acostados aos autos e considerando a legislação pertinente à matéria, JULGO LEGAL
o ato sob exame e concedo o respectivo registro, ressalvando que os cálculos não foram objeto de análise
conforme disposto na ADI Estadual n.º 165720-7 e na Resolução TC nº 22/2013.
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Recife, 8 de Março de 2022.
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