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Processo TC: 11510/2019
Interessado: GABINETE DO CONSELHEIRO ANSELMO ROBERTO DE ALMEIDA BRITO
Assunto: SOLICITAÇÃO
Com o conhecimento do Conselheiro Anselmo Brito, remetam-se os autos ao Ministério Público Especial
que atua junto à Corte de Contas, para as devidas análises e manifestações de praxe, em atenção ao disposto
no art. 4º, §3º da Resolução Normativa nº 02/2019 (alterada pela Resolução Normativa nº 04/2019).
Remeta-se à: MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Processo(s) despachado(s) em 22/11/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS,
CONSELHEIRO OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS,
ASSINOU OS SEGUINTES ATOS:

Processo TC: 9493/2019
Interessado: GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE
Assunto: SOLICITAÇÃO
De ordem, encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas para ciência e manifestação.
Remeta-se à: MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

PORTARIA Nº 786/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

A CONSELHEIRA SUBSTITUTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS, ANA RAQUEL
RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS PROFERIU A DECISÃO MONOCRÁTICA nos processos abaixo:

Considerando o disposto no inciso II do art. 1º da Resolução Normativa nº 005/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Convocar, “ad referendum” do Pleno desta Corte, a partir do dia 26 de novembro de 2019, o
Conselheiro-Substituto ALBERTO PIRES ALVES DE ABREU, matrícula nº 77.160-0, para atuar como
Conselheiro Substituto, em substituição a Conselheira Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros,
tendo em vista o afastamento do Conselheiro Cícero Amélio da Silva, por força de decisão judicial.

PROCESSO

TC 8945/2019

UNIDADE

Fundo de Previdência Própria do Pilar – FUNPREPRI

INTERESSADO

Daniel Lopes Cabral dos Santos e Danilo Lopes Cabral dos Santos

ASSUNTO

Auxílio Pensão por Morte

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em
especial a Portaria nº 416/2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico, no dia 26/11/2018.
DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA nº 165/2019 - GCSARRSC
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 25 de novembro de 2019.
RELATÓRIO
Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS

Presidente

1. Trata-se do processo administrativo nº I-024/2014 que, em atendimento aos preceitos constitucionais e
legais vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado), foi submetido à apreciação deste Tribunal de Contas
do Estado de Alagoas para o registro do auxílio Pensão por Morte.
2. O referido auxílio foi concedido em razão do requerimento da Sra. Stella Beatriz Lopes Calheiros,
representante legal dos beneficiários, Daniel Lopes Cabral dos Santos e Danilo Lopes Cabral dos
Santos, filhos menores da ex-segurada, Edileuza Lopes Costa, servidora pública do Quadro de Servidores
Efetivos do Município.
3. Os autos evoluíram à Procuradoria Geral do Município que exarou parecer (fls. 53/55), documento que
concluiu pelo deferimento da concessão do benefício.

Analice de Moura Pinto
Responsável pela Resenha

4. Foi expedido o Ato de Concessão, fls. 56, emitido pelo Sr. Carlos Alberto Moreira de Mendonça
Canuto, Prefeito do Município à época, ato publicado no Diário Oficial do Município, em 11 de julho de
2016.
5. O Ministério Púbico de Contas, por meio do Despacho nº 628/2019/6ªPC/ (fls. 06), opina pelo registro
do ato ora apreciado.
6. É o relatório.

VOTO

Processo(s) despachado(s) em 22/11/2019

7. A apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias e pensões, para fins de registro, está
inserida entre as competências desta Corte de Contas, conforme dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado; art. 1º, III, “b”, da Lei nº 5.604/94 – Lei
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Orgânica do TCE/AL; art. 6º, VII e 172, II da Resolução nº 003/2001 – Regimento Interno do TCE/AL).
8. Trata-se o presente do registro do Auxílio Pensão por morte aos beneficiários, filhos menores, da exsegurada, servidora pública do município, que tem os requisitos base para concessão traçados no art. 40,
§7º, da Constituição Federal:

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado
no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que
corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na
forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40
da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.

I – sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

IV – dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

10. Compulsando os autos, verifica-se que o segurado ingressou no serviço público em 23/05/1973,
portanto antes da publicação da EC nº 20/98 e da EC nº 41/03, somente sendo preenchidos os requisitos
para a aposentadoria após esta última. Assim, nos termos do art. 6º da EC nº 41/03, aplica-se ao caso a
regra de transição nela prevista, sendo preenchidas as condições que lhe garantem a aposentadoria
voluntária com proventos integrais.

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
9. Sendo assim, conclui-se que o pleito formulado reveste-se de legalidade, visto que os requerentes
comprovaram, por meio de Registro Civil (fls. 09/10), a condição de dependentes do ex-segurado na
qualidade de filhos menores.
10. Por todo o exposto, DECIDO, no uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais e em
consonância ao artigo 7°, parágrafo único da Resolução Normativa n° 007/2018 desta Corte de Contas:
a) ORDENAR O REGISTRO do ato de concessão do beneficio de auxílio pensão por morte aos
beneficiários, Daniel Lopes Cabral dos Santos e Danilo Lopes Cabral dos Santos, na qualidade de filhos
menores da ex-segurada Edileuza Lopes Costa, consubstanciado no Ato de Concessão da pensão, com
fundamento no art. 40, §7º, da Constituição Federal;
b) DAR CIÊNCIA desta decisão ao Fundo de Previdência Própria do Pilar – FUNPREPRI;
c) REMETER os documentos constantes dos autos ao Fundo de Previdência Própria do Pilar –
FUNPREPRI.

Maceió, 01 de novembro de 2019.
Conselheira Substituta – ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIOCALHEIROS – Relatora

PROCESSO
UNIDADE
INTERESSADO
ASSUNTO

II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
III – vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

11. Dessa forma, conclui-se que o pleito formulado reveste-se de legalidade, posto que o segurado, no
momento do requerimento da aposentadoria contava com mais de 60 anos de idade e com 40 anos, 05
meses e 12 dias de contribuição, tendo o mesmo tempo de efetivo exercício no cargo em que se aposentou,
conforme informação do Demonstrativo do Tempo de Contribuição, por fim verificado que os cálculos dos
proventos foram elaborados corretamente.
12. Por todo o exposto, DECIDO, no uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais e em
consonância ao artigo 7°, parágrafo único da Resolução Normativa n° 007/2018 desta Corte de Contas:
a)
ORDENAR O REGISTRO da Portaria nº 017/2016, de 15 de fevereiro de 2016, que
concedeu a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição ao beneficiário Sr. Heleno José
Filho, nos termos do art. 97, inciso III, alínea “b” da Constituição Estadual, combinado com o art.1º, inciso
III, alínea “b” da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;

b)
DAR CIÊNCIA desta decisão ao Fundo de Previdência Própria do Pilar – FUNPREPI,
destacando a necessidade de realizar a devida compensação financeira, no caso de que o (a) servidor (a)
tenha contribuído para os dois regimes;

c)
DETERMINAR a devolução do processo administrativo original (Processo n° 001/2015) que
trata da vida funcional do interessado, ao Fundo de Previdência Própria do Pilar – FUNPREPI, certificando
tal providência nos autos em epígrafe.

Maceió, 01 de novembro de 2019.

TC 8995/2019
Fundo de Previdência Própria do Pilar – FUNPREPI
Heleno José Filho
Aposentadoria Voluntária com Proventos Integrais

DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA nº 178/2019 - GCSARRSC

RELATÓRIO
1. Trata-se do processo administrativo nº 001/2015 que, em atendimento aos preceitos constitucionais e
legais vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado), foi submetido à apreciação deste Tribunal de Contas
do Estado de Alagoas para o registro da aposentadoria voluntária com proventos integrais.

Conselheira Substituta – ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS – Relatora

PROCESSO

TC 8998/2019

UNIDADE

Fundo de Previdência Própria do Pilar – FUNPREPRI

INTERESSADO

Alexia Maevelin Sampaio do Nascimento e Ana Júlia Sampaio do Nascimento

ASSUNTO

Auxílio Pensão por Morte

2. O referido benefício foi concedido em razão do requerimento de aposentadoria voluntária do Sr. Heleno
José Filho, matrícula nº 285, ocupante da função de Carpinteiro, lotado na Secretaria Municipal de
Infraestrutura do Município de Pilar.

DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA nº 159/2019 - GCSARRSC

3. Os autos evoluíram à Procuradoria Geral do Município que exarou o Parecer (fls. 51/52), documento que
concluiu pelo deferimento da concessão do benefício.

RELATÓRIO

4. Foi expedida a Portaria nº 017/2016, de 15 de fevereiro de 2016, fl. 53, emitida pelo Sr. Carlos Alberto
Moreira de Mendonça Canuto, Prefeito do Município à época, ato publicado no Diário Oficial do
Município, em 18 de fevereiro de 2016.
5. Constam dos autos o Demonstrativo de Tempo de Contribuição, bem como o Demonstrativo do Cálculo
dos Proventos elaborados pela Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões desta Corte (fls. 05/09).
6. O Ministério Público de Contas, por meio do Despacho nº 796/2019/6ªPC/ (fl. 11) opina pelo registro do
ato ora apreciado.
7. É o relatório.

VOTO
8. A apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, para fins de registro, está inserida
entre as competências desta Corte de Contas, conforme dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado; art. 1º, III, “b”, da Lei nº 5.604/94 – Lei
Orgânica do TCE/AL; art. 6º, VII e 172, II da Resolução nº 003/2001 – Regimento Interno do TCE/AL).

1. Trata-se do processo administrativo nº 001-12-11/2015 que, em atendimento aos preceitos
constitucionais e legais vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado), foi submetido à apreciação deste
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para o registro do auxílio Pensão por Morte.
2. O referido auxílio foi concedido em razão do requerimento do Sr. Paulo Sérgio Silva de Nascimento,
que requereu o benefício em face de Alexia Maevelin Sampaio do Nascimento e Ana Júlia Sampaio do
Nascimento, filhas menores da ex-segurada, Severina Alexsandra Sampaio, servidora pública do Quadro
de Servidores Efetivos do Município.
3. Os autos evoluíram à Procuradoria Geral do Município que exarou parecer (fls. 24/26), documento que
concluiu pelo deferimento da concessão do benefício.
4. Foi expedido o Ato de Concessão, fls. 27, emitido pelo Sr. Carlos Alberto Moreira de Mendonça
Canuto, Prefeito do Município à época, ato publicado no Diário Oficial do Município, em 19 de abril de
2016.
5. O Ministério Púbico de Contas, por meio do Parecer nº 625/2019/6ªPC/ (fls. 06), opina pelo registro do
ato ora apreciado.
6. É o relatório.

9. A aposentadoria voluntária com proventos integrais do segurado encontra amparo no art. 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003.

VOTO

(EC nº 41/2003) Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos

7. A apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias e pensões, para fins de registro, está
inserida entre as competências desta Corte de Contas, conforme dispositivos constitucionais, legais e
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regulamentares vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado; art. 1º, III, “b”, da Lei nº 5.604/94 – Lei
Orgânica do TCE/AL; art. 6º, VII e 172, II da Resolução nº 003/2001 – Regimento Interno do TCE/AL).
8. Trata-se o presente do registro do Auxílio Pensão por morte as beneficiárias, filhas menores, da exsegurada, servidora pública do município, que tem os requisitos base para concessão traçados no art. 40,
§7º, da Constituição Federal:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:
I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou
II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
9. Sendo assim, conclui-se que o pleito formulado reveste-se de legalidade, visto que os requerentes
comprovaram, por meio de Certidão de Nascimento (fls. 07/10), a condição de dependentes do ex-segurado
na qualidade de filhas menores.
10. Por todo o exposto, DECIDO, no uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais e em
consonância ao artigo 7°, parágrafo único da Resolução Normativa n° 007/2018 desta Corte de Contas:
a) ORDENAR O REGISTRO do ato de concessão do beneficio de auxílio pensão por morte às
beneficiárias, Alexia Maevelin Sampaio do Nascimento e Ana Júlia Sampaio do Nascimento, na
qualidade de filhas menores da ex-segurada Severina Alexsandra Sampaio, consubstanciado no Ato de
Concessão da pensão, com fundamento no art. 40, §7º, da Constituição Federal;
b) DAR CIÊNCIA desta decisão ao Fundo de Previdência Própria do Pilar – FUNPREPRI;

com proventos integrais.
(EC nº 41/2003) Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado
no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que
corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na
forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40
da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I – sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;
II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
III – vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV – dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
(CF/88) Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003.
§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao
disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)
10. Compulsando os autos, verifica-se que a segurada ingressou no serviço público em 13/08/1982,
portanto antes da publicação da EC nº 20/98 e da EC nº 41/03, somente sendo preenchidos os requisitos
para a aposentadoria após esta última. Assim, nos termos do art. 6º da EC nº 41/03, aplica-se ao caso a
regra de transição nela prevista, sendo preenchidas as condições que lhe garantem a aposentadoria
voluntária com proventos integrais, tendo em vista a redução de idade e de tempo de contribuição em
virtude da função de magistério exercida pela requerente, nos moldes do §5º do art. 40 da Constituição
Federal.

c) REMETER os documentos constantes dos autos ao Fundo de Previdência Própria do Pilar –
FUNPREPRI.

11. Dessa forma, conclui-se que o pleito formulado reveste-se de legalidade, posto que a segurada, no
momento do requerimento da aposentadoria contava com mais de 50 anos de idade e com 33 anos, 06
meses e 15 dias de contribuição, tendo o mesmo tempo de efetivo exercício no cargo em que se aposentou,
conforme informação do Demonstrativo do Tempo de Contribuição, por fim verificado que os cálculos dos
proventos foram elaborados corretamente.

Maceió, 01 de novembro de 2019.

12. Por todo o exposto, DECIDO, no uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais e em
consonância ao artigo 7°, parágrafo único da Resolução Normativa n° 007/2018 desta Corte de Contas:

Conselheira Substituta – ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIOCALHEIROS – Relatora

PROCESSO
UNIDADE
INTERESSADO
ASSUNTO

TC 9005/2019
Fundo de Previdência Própria do Pilar – FUNPREPI
Maria Bernadete dos Prazeres Santos
Aposentadoria Voluntária com Proventos Integrais

DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA nº 175/2019 - GCSARRSC

a)
ORDENAR O REGISTRO da Portaria nº 020/2016, de 15 de fevereiro de 2016, que concedeu a
aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição à beneficiária Sra. Maria Bernadete dos
Prazeres Santos, nos termos do art. 97, inciso III, alínea “b” da Constituição Estadual, combinado com o
art.1º, inciso III, alínea “b” da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;
b)
DAR CIÊNCIA desta decisão ao Fundo de Previdência Própria do Pilar – FUNPREPI,
destacando a necessidade de realizar a devida compensação financeira, no caso de que o (a) servidor (a)
tenha contribuído para os dois regimes;
c)
DETERMINAR a devolução do processo administrativo original (Processo n° 01/2015) que
trata da vida funcional da interessada, ao Fundo de Previdência Própria do Pilar – FUNPREPI, certificando
tal providência nos autos em epígrafe.

RELATÓRIO
1. Trata-se do processo administrativo nº 01/2015 que, em atendimento aos preceitos constitucionais e
legais vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado), foi submetido à apreciação deste Tribunal de Contas
do Estado de Alagoas para o registro da aposentadoria voluntária com proventos integrais.
2. O referido benefício foi concedido em razão do requerimento de aposentadoria voluntária da Sra. Maria
Bernadete dos Prazeres Santos, matrícula nº 11.235, ocupante da função de Professora, lotada na
Secretaria Municipal de Educação do Município de Pilar.
3. Os autos evoluíram à Procuradoria Geral do Município que exarou o Parecer (fls. 45/46), documento que
concluiu pelo deferimento da concessão do benefício.

Maceió, 01 de novembro de 2019.
Conselheira Substituta – ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS – Relatora

PROCESSO
UNIDADE
INTERESSADO
ASSUNTO

TC 9008/2019
Fundo de Previdência Própria do Pilar – FUNPREPI
Maria Luzia da Silva França
Aposentadoria Voluntária com Proventos Proporcionais

4. Foi expedida a Portaria nº 020/2016, de 15 de fevereiro de 2016, fl. 47, emitida pelo Sr. Carlos Alberto
Moreira de Mendonça Canuto, Prefeito do Município à época, ato publicado no Diário Oficial do
Município, em 18 de fevereiro de 2016.

DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA nº 180/2019 - GCSARRSC

5. Constam dos autos o Demonstrativo de Tempo de Contribuição, bem como o Demonstrativo do Cálculo
dos Proventos elaborados pela Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões desta Corte (fls. 05/10).

RELATÓRIO

6. O Ministério Público de Contas, por meio do Despacho nº 802/2019/6ªPC/ (fl. 12) opina pelo registro do
ato ora apreciado.

1. Trata-se do processo administrativo nº 001/2015 que, em atendimento aos preceitos constitucionais e
legais vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado), foi submetido à apreciação deste Tribunal de Contas
do Estado de Alagoas para o registro da aposentadoria voluntária com proventos proporcionais.

7. É o relatório.

VOTO
8. A apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, para fins de registro, está inserida
entre as competências desta Corte de Contas, conforme dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado; art. 1º, III, “b”, da Lei nº 5.604/94 – Lei
Orgânica do TCE/AL; art. 6º, VII e 172, II da Resolução nº 003/2001 – Regimento Interno do TCE/AL).
9. A aposentadoria voluntária com proventos integrais da segurada encontra amparo no art. 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como a redução de idade e de tempo de contribuição previstas no §5º do
art. 40 da Constituição Federal, normativos que prevêem a possibilidade de concessão de aposentadoria

2. O referido benefício foi concedido em razão do requerimento de aposentadoria voluntária da Sra. Maria
Luzia da Silva França, matrícula n° 39, ocupante da função de Gari, membro do Quadro de Servidores de
Provimento Efetivo do Poder Executivo Municipal.
3. Os autos evoluíram à Procuradoria Geral do Município que exarou o Parecer (fls. 40/41), documento que
concluiu pelo deferimento da concessão do benefício.
4. Foi expedida a Portaria nº 188/2015, de 29 de dezembro de 2015, fl. 42, emitida pelo Sr. Carlos
Alberto Moreira de Mendonça Canuto, Prefeito do Município à época, ato publicado e registrado na
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 29 de dezembro de 2015.
5. Constam dos autos o Demonstrativo de Tempo de Contribuição, bem como o Demonstrativo do Cálculo
dos Proventos elaborados pela Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões desta Corte (fls. 05/09).
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6. O Ministério Público de Contas, por meio do Despacho nº 798/2019/6ªPC/ (fl. 11) opina pelo registro do
ato ora apreciado.

5. Constam dos autos o Demonstrativo de Tempo de Contribuição, bem como o Demonstrativo do Cálculo
dos Proventos elaborados pela Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões desta Corte (fls. 53/58).

7. É o relatório.

6. O Ministério Público de Contas, por meio do Despacho nº 828/2019/6ªPC/ (fl. 45) opina pelo registro do
ato ora apreciado.
7. É o relatório.

VOTO
8. A apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, para fins de registro, está inserida
entre as competências desta Corte de Contas, conforme dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado; art. 1º, III, “b”, da Lei nº 5.604/94 – Lei
Orgânica do TCE/AL; art. 6º, VII e 172, II da Resolução nº 003/2001 – Regimento Interno do TCE/AL).
9. Trata-se de registro do ato de concessão de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, de servidora do município de Pilar, que têm os requisitos base para concessão
traçados no art. 40, § 1°, inciso III, “b” da Constituição Federal.
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados,
calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:
(...)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

VOTO
8. A apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, para fins de registro, está inserida
entre as competências desta Corte de Contas, conforme dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado; art. 1º, III, “b”, da Lei nº 5.604/94 – Lei
Orgânica do TCE/AL; art. 6º, VII e 172, II da Resolução nº 003/2001 – Regimento Interno do TCE/AL).
9. A aposentadoria voluntária com proventos integrais da segurada encontra amparo no art. 6º da Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como a redução de idade e de tempo de contribuição previstas no §5º do
art. 40 da Constituição Federal, normativos que prevêem a possibilidade de concessão de aposentadoria
com proventos integrais.
(EC nº 41/2003) Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado
no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que
corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na
forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40
da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I – sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

(...)

II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição. (grifo nosso)

III – vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

10. Portanto, para a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, se faz necessário o
preenchimento dos seguintes requisitos: (i) 65 anos idade, se homem, e 60, se mulher; (ii) 10 anos de
efetivo exercício no serviço público; e (iii) 05 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.
11. Dessa forma, conclui-se que o pleito formulado reveste-se de legalidade, posto que a segurada, no
momento do requerimento da aposentadoria contava com mais de 60 anos de idade e com 17 anos, 07
meses e 05 dias de contribuição, tendo o mesmo tempo de efetivo exercício no cargo em que se aposentou,
conforme informação do Demonstrativo do Tempo de Contribuição, por fim verificado que os cálculos dos
proventos foram elaborados corretamente.
12. Por todo o exposto, DECIDO, no uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais e em
consonância ao artigo 7°, parágrafo único da Resolução Normativa n° 007/2018 desta Corte de Contas:
a)
ORDENAR O REGISTRO da Portaria nº 188/2015, de 29 de dezembro de 2015, que
concedeu a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais à beneficiária Sra. Maria Luzia da
Silva França, nos termos do art. 97, inciso III, alínea “b” da Constituição Estadual, combinado com o
art.1º, inciso III, alínea “b” da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;
b)
DAR CIÊNCIA desta decisão ao Fundo de Previdência Própria do Pilar – FUNPREPI,
destacando a necessidade de realizar a devida compensação financeira, no caso de que a servidora tenha
contribuído para os dois regimes;
c)
DETERMINAR a devolução do processo administrativo original (Processo n° 001/2015) que
trata da vida funcional da interessada, ao Fundo de Previdência Própria do Pilar – FUNPREPI, certificando
tal providência nos autos em epígrafe.

Maceió, 01 de novembro de 2019.
Conselheira Substituta – ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS – Relatora

PROCESSO
UNIDADE
INTERESSADO
ASSUNTO

TC 11285/2015
Fundo de Previdência Social – FUNPREV/SLN/AL
Maria Quitéria Ferreira Guedes Santos
Aposentadoria Voluntária com Proventos Integrais

DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA nº 179/2019 - GCSARRSC

IV – dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
(CF/88) Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao
disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)
10. Compulsando os autos, verifica-se que a segurada ingressou no serviço público em 09/04/1984,
portanto antes da publicação da EC nº 20/98 e da EC nº 41/03, somente sendo preenchidos os requisitos
para a aposentadoria após esta última. Assim, nos termos do art. 6º da EC nº 41/03, aplica-se ao caso a
regra de transição nela prevista, sendo preenchidas as condições que lhe garantem a aposentadoria
voluntária com proventos integrais, tendo em vista a redução de idade e de tempo de contribuição em
virtude da função de magistério exercida pela requerente, nos moldes do §5º do art. 40 da Constituição
Federal.
11. Dessa forma, conclui-se que o pleito formulado reveste-se de legalidade, posto que a segurada, no
momento do requerimento da aposentadoria contava com mais de 50 anos de idade e com 30 anos, 11
meses e 06 dias de contribuição, tendo o mesmo tempo de efetivo exercício no cargo em que se aposentou,
conforme informação do Demonstrativo do Tempo de Contribuição, por fim verificado que os cálculos dos
proventos foram elaborados corretamente.
12. Por todo o exposto, DECIDO, no uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais e em
consonância ao artigo 7°, parágrafo único da Resolução Normativa n° 007/2018 desta Corte de Contas:
a)
ORDENAR O REGISTRO da Portaria nº 020/2016, de 15 de fevereiro de 2016, que concedeu a
aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição à beneficiária Sra. Maria Quitéria Ferreira
Guedes Santos, nos termos do art. 97, inciso III, alínea “b” da Constituição Estadual, combinado com o
art.1º, inciso III, alínea “b” da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;
b)
DAR CIÊNCIA desta decisão ao Fundo de Previdência Social – FUNPREV/SLN/AL, destacando
a necessidade de realizar a devida compensação financeira, no caso de que o (a) servidor (a) tenha
contribuído para os dois regimes;
c)
DETERMINAR a devolução do processo administrativo original (Processo n° 129/2015) que
trata da vida funcional da interessada, ao Fundo de Previdência Social – FUNPREV/SLN/AL, certificando
tal providência nos autos em epígrafe.

Maceió, 01 de novembro de 2019.

RELATÓRIO
1. Trata-se do processo administrativo nº 129/2015 que, em atendimento aos preceitos constitucionais e
legais vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado), foi submetido à apreciação deste Tribunal de Contas
do Estado de Alagoas para o registro da aposentadoria voluntária com proventos integrais.
2. O referido benefício foi concedido em razão do requerimento de aposentadoria voluntária da Sra. Maria
Quitéria Ferreira Guedes Santos, matrícula nº 153, ocupante da função de Professora, do Quadro de
Pessoal Efetivo da Prefeitura de Santa Luzia do Norte.
3. Os autos evoluíram à Procuradoria Geral do Município que exarou o Parecer (fls. 31/32), documento que
concluiu pelo deferimento da concessão do benefício.
4. Foi expedida a Portaria nº 155/2015, de 01 de julho de 2015, fl. 26, emitida pelo Sr. João Pereira da
Silva, Prefeito do Município à época, ato publicado no Diário Oficial do Município, em 21 de julho de
2015.

Conselheira Substituta – ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS – Relatora

PROCESSO

TC 11358/2017

UNIDADE

Alagoas Previdência

INTERESSADO

Maria Verônica Araújo de Souza

ASSUNTO

Aposentadoria por Invalidez com Proventos Integrais
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DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA nº 181/2019 - GCSARRSC

RELATÓRIO

1. Trata-se do processo administrativo nº 1700-4507/2011 que, em atendimento aos preceitos
constitucionais e legais vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado), foi submetido à apreciação deste
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para o registro da aposentadoria por invalidez com proventos
integrais.
2. O referido benefício foi concedido em razão do requerimento de aposentadoria por invalidez da Sra.
Maria Verônica Araújo de Souza, matrícula n° 9863685-5, ocupante do cargo de Enfermeira, Classe
“B”, integrante da Carreira de Técnico Superior de Saúde.

16. Por todo o exposto, DECIDO, no uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais e em
consonância ao artigo 7°, parágrafo único da Resolução Normativa n° 007/2018 desta Corte de Contas
a)
ORDENAR O REGISTRO do Decreto nº 54.061, de 27 de junho de 2017, que concedeu a
aposentadoria por invalidez à beneficiária Sra. Maria Verônica Araújo de Souza, nos termos do art. 97,
inciso III, alínea “b” da Constituição Estadual, combinado com o art.1º, inciso III, alínea “b” da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;
b)
DAR CIÊNCIA desta decisão ao Alagoas Previdência, destacando a necessidade de realizar a
devida compensação financeira, no caso de que a servidora tenha contribuído para os dois regimes;
c)
DETERMINAR a devolução do processo administrativo original (Processo nº 1700-4507/2011)
que trata da vida funcional da interessada, ao Alagoas Previdência, certificando tal providência nos autos
em epígrafe.

3. Os autos evoluíram à Procuradoria Geral do Estado que exarou o Parecer (fls. 90/93), documento que
concluiu pelo deferimento da concessão do benefício.

Maceió, 01 de novembro de 2019.
Conselheira Substituta – ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS – Relatora

4. Foi expedido o Decreto nº 54.061, de 27 de junho de 2017, fl. 110, emitido pelo Sr. José Renan
Vasconcelos Calheiros Filho, Governador do Estado de Alagoas, ato publicado no Diário Oficial do Estado,
em 28 de junho de 2017.
5. Constam dos autos o Demonstrativo de Tempo de Contribuição, bem como o Demonstrativo do Cálculo
dos Proventos elaborados pela Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões desta Corte (fls. 05/07).

PROCESSO

TC 13463/2010

UNIDADE

Instituto de Previdência Municipal de Maceió – IPREV

6. O Ministério Público de Contas, por meio do Despacho nº 734/2019/6ªPC (fls. 09) opina pelo registro
do ato ora apreciado.

INTERESSADO

Davi Henrique Souza Carvalho

7. É o relatório.

ASSUNTO

Auxílio Pensão por Morte

VOTO
8. A apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, para fins de registro, está inserida
entre as competências desta Corte de Contas, conforme dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado; art. 1º, III, “b”, da Lei nº 5.604/94 – Lei
Orgânica do TCE/AL; art. 6º, VII e 172, II da Resolução nº 003/2001 – Regimento Interno do TCE/AL).
9. A aposentadoria por invalidez encontra amparo no art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados,
calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na
forma da lei; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41, 19.12.2003)
10. Sendo assim, a aposentadoria por invalidez é um benefício constitucional que é concebido aos
servidores que por causa de doença são considerados incapacitados para realizar suas atividades no serviço
público. Nesses casos, a regra é que a aposentadoria seja concedida com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição do servidor incapacitado.
11. Entretanto, o art. 40, I da Constituição Federal prevê algumas exceções que garantem aos servidores a
aposentadoria por invalidez com proventos integrais, quando o evento incapacitante é decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.
12. Desse modo, conclui-se que o pleito formulado reveste-se de legalidade, posto que a segurada foi
considerada definitivamente incapacitada para o serviço público em virtude de doença grave e incurável,
denominada tuberculose pulmonar, enfisema, e outras doenças pulmonares (CID 10 – J 44 + J 43 + A 15.0,
conforme o laudo médico pericial à fl. 03.
13. Ainda, o art. 6°- A da EC n° 41/2003 assegura aos servidores públicos que tenham que se aposentar por
invalidez permanente, nos termos do art. 40, § 1°, inc. I, da CF/88, possuam o direito a paridade, assim
como os proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo pelo qual
ocorreu a aposentadoria, contanto que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação.
Art. 6º- A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda
Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com
fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria
calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não
sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA nº 61/2019 - GCSARRSC

RELATÓRIO
1. Trata-se do processo administrativo nº 700041499/2010 que, em atendimento aos preceitos
constitucionais e legais vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado), foi submetido à apreciação deste
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para o registro do auxílio Pensão por Morte.
2. O referido auxílio foi concedido em razão do requerimento do Sr. Davi Henrique Souza Carvalho, na
qualidade de filho menor do ex-segurado, Macid Carvalho Silva, servidor público do Quadro de
Servidores Efetivos do Município.
3. Os autos evoluíram à Procuradoria Geral do Município que exarou parecer (fls. 26/33), documento que
concluiu pelo deferimento da concessão do benefício.
4. Foi expedido o Ato de Concessão, fls. 57, emitido pelo Sr. José Cícero Soares de Almeida, Prefeito do
Município à época, ato publicado no Diário Oficial do Município, em 07 de outubro de 2010.
5. O Ministério Púbico de Contas, por meio do Parecer nº 6105/2016/6ªPC/RC (fls. 64/64v), opina pelo
registro do ato ora apreciado.
6. É o relatório.

VOTO
7. A apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias e pensões, para fins de registro, está
inserida entre as competências desta Corte de Contas, conforme dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado; art. 1º, III, “b”, da Lei nº 5.604/94 – Lei
Orgânica do TCE/AL; art. 6º, VII e 172, II da Resolução nº 003/2001 – Regimento Interno do TCE/AL).
8. Trata-se o presente do registro do Auxílio Pensão por morte ao beneficiário, filho menor, do exsegurado, servidor público do Município, que tem os requisitos base para concessão traçados no art. 40,
§7º, da Constituição Federal:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:
I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o
disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões
derivadas dos proventos desses servidores."

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

14. Portanto, a segurada faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em
razão de possuir invalidez permanente, por causa de doença grave e ter ingressado no serviço público antes
da data da publicação da EC n° 41/2003 (01/08/1982), conforme o Demonstrativo do Tempo de
Contribuição (fl. 05).

10. Sendo assim, conclui-se que o pleito formulado reveste-se de legalidade, visto que o requerente
comprovou, por meio de Certidão de Nascimento (fls. 11), a condição de dependente do ex-segurado na
qualidade de filho menor.

15. Finalmente, a segurada no momento do requerimento da aposentadoria contava com 19 anos, 03 meses
e 20 dias de contribuição, tendo o mesmo tempo de efetivo exercício no cargo em que se aposentou, por
fim verificado que os cálculos dos proventos foram elaborados corretamente.

11. Por todo o exposto, DECIDO, no uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais e em
consonância ao artigo 7°, parágrafo único da Resolução Normativa n° 007/2018 desta Corte de Contas:
a) ORDENAR O REGISTRO do ato de concessão do beneficio de auxílio pensão por morte ao
beneficiário, Davi Henrique Souza Carvalho, na qualidade de filho menor do ex-segurado Macid
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Carvalho Silva, consubstanciado no Ato de Concessão da pensão, com fundamento no art. 40, §7º, da
Constituição Federal;
b) DAR CIÊNCIA desta decisão ao Instituto de Previdência Municipal de Maceió – IPREV;

dos Índios – PALMEIRA PREV.
c) REMETER os documentos constantes dos autos ao Instituto de Previdência Social do Município de
Palmeira dos Índios – PALMEIRA PREV.

c) REMETER os documentos constantes dos autos ao Instituto de Previdência Municipal de Maceió –
IPREV.

Maceió, 01 de novembro de 2019.
Conselheira Substituta – ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS – Relatora

Maceió, 01 de novembro de 2019.
Conselheira Substituta – ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS – Relatora

PROCESSO

TC 16132/2006

UNIDADE
INTERESSADO

Instituto de Previdência Social do Município de Palmeira dos Índios – PALMEIRA
PREV
Margarida Farias Torres

ASSUNTO

Auxílio Pensão por Morte

DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA nº 169/2019 - GCSARRSC

RELATÓRIO
1. Trata-se do processo administrativo nº 108/96 que, em atendimento aos preceitos constitucionais e legais
vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado), foi submetido à apreciação deste Tribunal de Contas do
Estado de Alagoas para o registro do auxílio pensão por morte.
2. O referido auxílio foi concedido em razão do requerimento da Sra. Margarida Farias Torres, na
qualidade de cônjuge do ex-segurado, José Francisco Torres, servidor público do Quadro de Pessoal, Parte
Permanente, do Poder Executivo do Município de Palmeira dos Índios.
3. Os autos evoluíram à Procuradoria Geral do Município que exarou parecer (fls. 08), documento que
concluiu pelo deferimento da concessão do benefício.
4. Foi expedido o Ato de Concessão, fl. 09, emitido pelo Sr. José Helenildo Ribeiro Monteiro, Prefeito à
época, ato publicado, registrado e arquivado na Divisão de Serviços Gerais da Secretaria de Administração,
em 06 de fevereiro de 1996, não havendo publicação no Diário Oficial do Município, dado que apenas fora
criado em 26 de julho de 2013, através da Lei 1.962/2013, conforme Ofício n°100/2017- RPPS (fls. 36).
5. O Ministério Púbico de Contas, por meio do Parecer nº 1874/2019/6ªPC/PBN (fls. 41/42), opina pelo
registro do ato ora apreciado.
6. É o relatório.

VOTO
7. A apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias e pensões, para fins de registro, está
inserida entre as competências desta Corte de Contas, conforme dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado; art. 1º, III, “b”, da Lei nº 5.604/94 – Lei
Orgânica do TCE/AL; art. 6º, VII e 172, II da Resolução nº 003/2001 – Regimento Interno do TCE/AL).
8. Trata-se o presente do registro do Auxílio Pensão por morte à beneficiária, cônjuge do ex-segurado,
servidor público do município de Palmeira dos Índios, que tem os requisitos base para concessão traçados
no art. 40, §7º, da Constituição Federal:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:
I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou
II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
9. Sendo assim, conclui-se que o pleito formulado reveste-se de legalidade, visto que a requerente
comprovou, por meio de Certidão de Casamento (fl. 05), a condição de dependentes do ex-segurado na
qualidade de cônjuge.
10. Por todo o exposto, DECIDO, no uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais e em
consonância ao artigo 7°, parágrafo único da Resolução Normativa n° 007/2018 desta Corte de Contas:
a) ORDENAR O REGISTRO do ato de concessão do beneficio de auxílio pensão por morte aos
beneficiários, Margarida Farias Torres, na qualidade de cônjuge do ex-segurado José Francisco Torres,
consubstanciado no Ato de Concessão da Pensão, com fundamento no art. 40, §7º, da Constituição
Federal;

PROCESSO
UNIDADE
INTERESSADO
ASSUNTO

TC 17218/2017
Alagoas Previdência
Maria Célia Fernandes dos Santos
Aposentadoria Voluntária com Proventos Integrais

DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA nº 167/2019 - GCSARRSC

RELATÓRIO
1. Trata-se do processo administrativo nº 2000-09402/2017 que, em atendimento aos preceitos
constitucionais e legais vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado), foi submetido à apreciação deste
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para o registro da aposentadoria voluntária com proventos
integrais.
2. O referido benefício foi concedido em razão do requerimento de aposentadoria voluntária da Sra. Maria
Célia Fernandes dos Santos, matrícula nº 32373-0, ocupante da função de Atendente de Enfermagem,
Classe “C”, membro do Quadro de Servidores de Provimento Efetivo do Poder Executivo do Estado de
Alagoas.
3. Os autos evoluíram à Procuradoria Geral do Estado que exarou o Parecer (fls. 37/38v), documento que
concluiu pelo deferimento da concessão do benefício.
4. Foi expedido o Decreto nº 55.771, de 31 de outubro de 2017, fl. 42, emitido pelo Sr. José Renan
Vasconcelos Calheiros Filho, Governador do Estado, ato publicado no Diário Oficial do Estado, em 1º de
novembro de 2017.
5. Constam dos autos o Demonstrativo de Tempo de Contribuição, bem como o Demonstrativo do Cálculo
dos Proventos elaborados pela Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões desta Corte (fls. 06/12).
6. O Ministério Público de Contas, por meio do Despacho nº 636/2019/6ªPC/ (fl. 14) opina pelo registro do
ato ora apreciado.
7. É o relatório.

VOTO
8. A apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, para fins de registro, está inserida
entre as competências desta Corte de Contas, conforme dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado; art. 1º, III, “b”, da Lei nº 5.604/94 – Lei
Orgânica do TCE/AL; art. 6º, VII e 172, II da Resolução nº 003/2001 – Regimento Interno do TCE/AL).
9. A aposentadoria voluntária com proventos integrais da segurada encontra amparo no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005, normativo que prevê a possibilidade de concessão de aposentadoria com
proventos integrais.
(EC nº 47/2005) Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41,
de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com
proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no
cargo em que se der a aposentadoria;
III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no
inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o
disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às
pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com
este artigo.
10. Portanto, de acordo com artigo 3º da EC nº 47/2005, é possível a concessão de aposentadoria voluntária
por tempo de serviço com proventos integrais aos servidores que tenham ingressado no serviço público até
16/12/1998, desde que satisfeitas as condições mínimas relativas ao tempo de contribuição e idade acima
citadas, bem como a redução de um ano de idade mínima para cada ano excedente de contribuição do
segurado.
11. Sendo assim, conclui-se que o pleito formulado reveste-se de legalidade, posto que a segurada ingressou
no serviço público em 01/10/1980, no momento do requerimento da aposentadoria contava com 55 anos de
idade e com 35 anos, 08 meses e 10 dias de contribuição, tendo o mesmo tempo de efetivo exercício no
cargo em que se aposentou, conforme Informação do Demonstrativo do Tempo de Contribuição, por fim
verificado que os cálculos dos proventos foram elaborados corretamente.
12. Por todo o exposto, DECIDO, no uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais e em
consonância ao artigo 7°, parágrafo único da Resolução Normativa n° 007/2018 desta Corte de Contas:

b) DAR CIÊNCIA desta decisão ao Gestor do Instituto de Previdência Social do Município de Palmeira
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a)
ORDENAR O REGISTRO do Decreto nº 55.771, de 31 de outubro de 2017, que concedeu a
aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição à beneficiária Sra. Maria Célia Fernandes dos
Santos, nos termos do art. 97, inciso III, alínea “b” da Constituição Estadual, combinado com o art.1º,
inciso III, alínea “b” da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;

c)

REMETER os documentos constantes dos autos ao Alagoas Previdência.

Maceió, 01 de novembro de 2019.

b)
DAR CIÊNCIA desta decisão ao Alagoas Previdência, destacando a necessidade de realizar a
devida compensação financeira, no caso de que o (a) servidor (a) tenha contribuído para os dois regimes;
c)
DETERMINAR a devolução do processo administrativo original (Processo n°
2000-09402/2017) que trata da vida funcional da interessada, ao Alagoas Previdência, certificando tal
providência nos autos em epígrafe.

Maceió, 01 de novembro de 2019.
Conselheira Substituta – ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS – Relatora

Conselheira Substituta – ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS – Relatora

PROCESSO
UNIDADE
INTERESSADO
ASSUNTO

TC 18115/2017
Alagoas Previdência
Ana Lucia Silva Santana
Aposentadoria Voluntária com Proventos Integrais

DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA nº 173/2019 - GCSARRSC

PROCESSO

TC 17306/2018

RELATÓRIO

UNIDADE

Alagoas Previdência

INTERESSADO

Mariluse Balbino

1. Trata-se do processo administrativo nº 2000-24016/2016 que, em atendimento aos preceitos
constitucionais e legais vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado), foi submetido à apreciação deste
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para o registro da aposentadoria voluntária com proventos
integrais.

ASSUNTO

Auxílio Pensão por Morte

DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA nº 166/2019 - GCSARRSC

RELATÓRIO
1. Trata-se do processo administrativo nº 4799-5342/2018 que, em atendimento aos preceitos
constitucionais e legais vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado), foi submetido à apreciação deste
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para o registro do auxílio Pensão por Morte.
2. O referido auxílio foi concedido em razão do requerimento da Sra. Mariluse Balbino, companheira do
ex-segurado, Carlos Petrúcio da Rocha, servidor público do Quadro de Servidores Efetivos do Estado de
Alagoas.
3. Os autos evoluíram à Procuradoria Geral do Estado que exarou parecer (fls. 66/68), documento que
concluiu pelo deferimento da concessão do benefício.
4. Foi expedido o Ato de Concessão, fl. 70, emitido pelo Sr. Roberto Moisés dos Santos, DiretorPresidente do Estado, ato publicado no Diário Oficial do Estado, em 12 de dezembro de 2016.
5. O Ministério Púbico de Contas, por meio do Despacho nº 653/2019/6ºPC/ (fl. 06), opina pelo registro do
ato ora apreciado.
6. É o relatório.

VOTO
7. A apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias e pensões, para fins de registro, está
inserida entre as competências desta Corte de Contas, conforme dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado; art. 1º, III, “b”, da Lei nº 5.604/94 – Lei
Orgânica do TCE/AL; art. 6º, VII e 172, II da Resolução nº 003/2001 – Regimento Interno do TCE/AL).
8. Trata-se o presente do registro do Auxílio Pensão por morte à beneficiária, companheira do ex-segurado,
servidor público do Estado de Alagoas, que tem os requisitos base para concessão traçados no art. 40, §7º,
da Constituição Federal:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo.
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:
I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou
II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
10. Sendo assim, conclui-se que o pleito formulado reveste-se de legalidade, visto que a requerente
comprovou, por meio de Certidão de Casamento (fl. 24), a condição de dependente do ex-segurado na
qualidade de companheira.
11. Por todo o exposto, DECIDO, no uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais e em
consonância ao artigo 7°, parágrafo único da Resolução Normativa n° 007/2018 desta Corte de Contas:
a)
ORDENAR O REGISTRO do ato de concessão do beneficio de auxílio pensão por morte à
beneficiária, Mariluse Balbino, companheira do ex-segurado, Carlos Petrúcio da Rocha,
consubstanciado no Ato de Concessão, com fundamento no art. 40, §7º, da Constituição Federal;
b)

DAR CIÊNCIA desta decisão ao Alagoas Previdência;

2. O referido benefício foi concedido em razão do requerimento de aposentadoria voluntária da Sra. Ana
Lucia Silva Santana, matrícula nº 36152-6, ocupante da função de Auxiliar de Serviços Diversos, Classe
“B”, Nível I, integrante da Carreira dos Profissionais de Apoio à Saúde, Quadro de Provisão Temporária,
do Estado de Alagoas.
3. Os autos evoluíram à Procuradoria Geral do Estado que exarou o Parecer (fls. 44/45v), documento que
concluiu pelo deferimento da concessão do benefício.
4. Foi expedido o Decreto nº 56.447, de 28 de novembro de 2017, fl. 49, emitido pelo Sr. José Renan
Vasconcelos Calheiros Filho, Governador do Estado, ato publicado no Diário Oficial do Estado, em 29 de
novembro de 2017.
5. Constam dos autos o Demonstrativo de Tempo de Contribuição, bem como o Demonstrativo do Cálculo
dos Proventos elaborados pela Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões desta Corte (fls. 05/09).
6. O Ministério Público de Contas, por meio do Despacho nº 724/2019/6ªPC/ (fl. 11) opina pelo registro do
ato ora apreciado.
7. É o relatório.

VOTO
8. A apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, para fins de registro, está inserida
entre as competências desta Corte de Contas, conforme dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado; art. 1º, III, “b”, da Lei nº 5.604/94 – Lei
Orgânica do TCE/AL; art. 6º, VII e 172, II da Resolução nº 003/2001 – Regimento Interno do TCE/AL).
9. A aposentadoria voluntária com proventos integrais da segurada encontra amparo no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005, normativo que prevê a possibilidade de concessão de aposentadoria com
proventos integrais.
(EC nº 47/2005) Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41,
de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com
proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no
cargo em que se der a aposentadoria;
III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no
inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o
disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às
pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com
este artigo.
10. Portanto, de acordo com artigo 3º da EC nº 47/2005, é possível a concessão de aposentadoria voluntária
por tempo de serviço com proventos integrais aos servidores que tenham ingressado no serviço público até
16/12/1998, desde que satisfeitas as condições mínimas relativas ao tempo de contribuição e idade acima
citadas, bem como a redução de um ano de idade mínima para cada ano excedente de contribuição do
segurado.
11. Sendo assim, conclui-se que o pleito formulado reveste-se de legalidade, posto que a segurada ingressou
no serviço público em 27/06/1985, no momento do requerimento da aposentadoria contava com 55 anos de
idade e com 31 anos, 09 meses e 10 dias de contribuição, tendo o mesmo tempo de efetivo exercício no
cargo em que se aposentou, conforme Informação do Demonstrativo do Tempo de Contribuição, por fim
verificado que os cálculos dos proventos foram elaborados corretamente.
12. Por todo o exposto, DECIDO, no uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais e em
consonância ao artigo 7°, parágrafo único da Resolução Normativa n° 007/2018 desta Corte de Contas:
a) ORDENAR O REGISTRO do Decreto nº 56.447, de 28 de novembro de 2017, que concedeu a
aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição à beneficiária Sra. Ana Lucia Silva Santana,
nos termos do art. 97, inciso III, alínea “b” da Constituição Estadual, combinado com o art.1º, inciso III,
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alínea “b” da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;

b) DAR CIÊNCIA desta decisão ao Alagoas Previdência, destacando a necessidade de realizar a devida
compensação financeira, no caso de que o (a) servidor (a) tenha contribuído para os dois regimes;

c) DETERMINAR a devolução do processo administrativo original (Processo n° 2000-24016/2016) que
trata da vida funcional da interessada, ao Alagoas Previdência, certificando tal providência nos autos em
epígrafe.

Maceió, 01 de novembro de 2019.
Conselheira Substituta – ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS – Relatora

PROCESSO
UNIDADE
INTERESSADO
ASSUNTO

TC 18238/2017
Alagoas Previdência
José Ronaldo Pereira Pantaleão
Aposentadoria Voluntária com Proventos Integrais

DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA nº 168/2019 - GCSARRSC

RELATÓRIO

no serviço público em 01/06/1980, no momento do requerimento da aposentadoria contava com 60 anos de
idade e com 36 anos, 04 meses e 19 dias de contribuição, tendo o mesmo tempo de efetivo exercício no
cargo em que se aposentou, conforme Informação do Demonstrativo do Tempo de Contribuição, por fim
verificado que os cálculos dos proventos foram elaborados corretamente.
12. Por todo o exposto, DECIDO, no uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais e em
consonância ao artigo 7°, parágrafo único da Resolução Normativa n° 007/2018 desta Corte de Contas:
a) ORDENAR O REGISTRO do Decreto nº 56.251, de 14 de novembro de 2017, que concedeu a
aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição ao beneficiário Sr. José Ronaldo Pereira
Pantaleão, nos termos do art. 97, inciso III, alínea “b” da Constituição Estadual, combinado com o art.1º,
inciso III, alínea “b” da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;
b) DAR CIÊNCIA desta decisão ao Alagoas Previdência, destacando a necessidade de realizar a devida
compensação financeira, no caso de que o (a) servidor (a) tenha contribuído para os dois regimes;
c) DETERMINAR a devolução do processo administrativo original (Processo n° 4101-15671/2016) que
trata da vida funcional da interessada, ao Alagoas Previdência, certificando tal providência nos autos em
epígrafe.

Maceió, 01 de novembro de 2019.
Conselheira Substituta – ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO CALHEIROS – Relatora

Data da publicação da EC 41/2003 (31/12/2003).
Conforme fl. 30 dos autos do processo administrativo do órgão de origem, pela qual consta que a servidora
ingressou no serviço público em 28/05/1996.

1. Trata-se do processo administrativo nº 4101-15671/2016 que, em atendimento aos preceitos
constitucionais e legais vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado), foi submetido à apreciação deste
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para o registro da aposentadoria voluntária com proventos
integrais.
2. O referido benefício foi concedido em razão do requerimento de aposentadoria voluntária do Sr. José
Ronaldo Pereira Pantaleão, matrícula nº 1377-3, ocupante da função de Supervisor de Segurança do
Trabalho, Classe “C”, membro do Quadro de Servidores de Provimento Efetivo do Poder Executivo do
Estado de Alagoas.

Maceió, 25 de novembro de 2019.

3. Os autos evoluíram à Procuradoria Geral do Estado que exarou o Parecer (fls. 35/37), documento que
concluiu pelo deferimento da concessão do benefício.

Responsável pela Resenha

Joanna Fernández Sabino

4. Foi expedido o Decreto nº 56.251, de 14 de novembro de 2017, fl. 46, emitido pelo Sr. José Renan
Vasconcelos Calheiros Filho, Governador do Estado, ato publicado no Diário Oficial do Estado, em 16 de
novembro de 2017.
5. Constam dos autos o Demonstrativo de Tempo de Contribuição, bem como o Demonstrativo do Cálculo
dos Proventos elaborados pela Seção de Aposentadorias, Reformas e Pensões desta Corte (fls. 05/08).
6. O Ministério Público de Contas, por meio do Despacho nº 637/2019/6ªPC/ (fl. 10) opina pelo registro do
ato ora apreciado.
7. É o relatório.

VOTO
8. A apreciação da legalidade dos atos de concessão de aposentadorias, para fins de registro, está inserida
entre as competências desta Corte de Contas, conforme dispositivos constitucionais, legais e
regulamentares vigentes (art. 97, III da Constituição do Estado; art. 1º, III, “b”, da Lei nº 5.604/94 – Lei
Orgânica do TCE/AL; art. 6º, VII e 172, II da Resolução nº 003/2001 – Regimento Interno do TCE/AL).
9. A aposentadoria voluntária com proventos integrais do segurado encontra amparo no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47/2005, normativo que prevê a possibilidade de concessão de aposentadoria com
proventos integrais.
(EC nº 47/2005) Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41,
de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com
proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no
cargo em que se der a aposentadoria;
III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no
inciso I do caput deste artigo.

Processo(s) despachado(s) em 22/11/2019
Processo TC: 675/2017
Interessado: FUNCONTAS-TC/AL
Assunto: DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PERANTE AO TCE/AL
Acolho o contido no Despacho n. 651/2019/6ªPC/RS, encaminhem-se os autos para o SICAP CONTÁBIL
objetivando a adoção das medidas de sua competência, DETERMINANDO que seja INDICADO o
responsável pelo envio 4ª Remessa do SICAP/2016 pelo Município de Santa Luzia do Norte.
Remeta-se à: SICAP CONTÁBIL - SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE E AUDITORIA PÚBLICA
Processo TC: 10971/2019
Interessado: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
Assunto: SOLICITAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela DFAFOM (fls. 14) que informa , oportunamente, as
providências adotadas em relação às prestações de contas ainda não relatadas, evoluam os autos à
Presidência para que seja operacionalizadas as medidas abaixo relacionadas com vistas a encaminhar para
o Ministério Público Estadual: - encaminhar os Pareceres Prévios relativos as contas de governo de
Palestina dos exercícos 2005 (TC 5775/2006) e 2009 (TC 6067/2010); - informar que a Diretoria destacou
os técnicos nominados para elaborar a análise das contas de governo dos exercícios 2006 ( TC 5454/2007) e
2010 ( TC 12287/2011).
Remeta-se à: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Processo TC: 11784/2016
Interessado: ROSANGELA MARIA CORREIA DA SILVA
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Considerando o disposto no art. 3º, caput, da Resolução Normativa nº 004/2015, bem como o estabelecido
no inciso III do art. 85 da Lei nº 5.604/94 (Lei Orgânica do TCE/AL) e forte no art. 57 da Resolução nº
003/2001 (Regimento Interno do TCE/AL), DETERMINO o encaminhamento dos presentes autos à
Diretoria de Movimentação de Pessoal – DIMOP para que providencie, na forma estabelecida no art. 109
do Regimento Interno desta Corte de Contas, as diligências requeridas pelo Ministério Público de Contas
por meio de Despacho n° 46/2018/5ºPC/SM (fls. 09/10) e Despacho n° 509/2019/3ªPC/RA (fl. 11) Após a
realização das diligências e concluída a instrução do feito, encaminhem-se os autos ao Órgão Ministerial de
Contas.
Remeta-se à: DIMOP

10. Portanto, de acordo com artigo 3º da EC nº 47/2005, é possível a concessão de aposentadoria voluntária
por tempo de serviço com proventos integrais aos servidores que tenham ingressado no serviço público até
16/12/1998, desde que satisfeitas as condições mínimas relativas ao tempo de contribuição e idade acima
citadas, bem como a redução de um ano de idade mínima para cada ano excedente de contribuição do
segurado.

Processo TC: 9407/2017
Interessado: MARIA DE FATIMA GAMA ALVES
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Considerando o disposto no art. 3º, caput, da Resolução Normativa nº 004/2015, bem como o estabelecido
no inciso III do art. 85 da Lei nº 5.604/94 (Lei Orgânica do TCE/AL) e forte no art. 57 da Resolução nº
003/2001 (Regimento Interno do TCE/AL), DETERMINO o encaminhamento dos presentes autos à
Diretoria de Movimentação de Pessoal – DIMOP para que providencie, na forma estabelecida no art. 109
do Regimento Interno desta Corte de Contas, as diligências requeridas pelo Ministério Público de Contas
por meio de Despacho n° 162/2019/5ºPC/SM (fls. 09/10).
Remeta-se à: DIMOP

11. Sendo assim, conclui-se que o pleito formulado reveste-se de legalidade, posto que a segurada ingressou

Processo TC: 15019/2011

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o
disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às
pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com
este artigo.

8

Ano CVII - Número 214
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019
Interessado: MANOEL IDEBRANDO TITARA DE LIMA
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Considerando o disposto no art. 3º, caput, da Resolução Normativa nº 004/2015, bem como o estabelecido
no inciso III do art. 85 da Lei nº 5.604/94 (Lei Orgânica do TCE/AL) e forte no art. 57 da Resolução nº
003/2001 (Regimento Interno do TCE/AL), DETERMINO o encaminhamento dos presentes autos à
Diretoria de Movimentação de Pessoal – DIMOP para que providencie, na forma estabelecida no art. 109
do Regimento Interno desta Corte de Contas, as diligências requeridas pelo Ministério Público de Contas
por meio de Despacho n° 379/2019/6ºPC/EP (fls. 13/14). Após a realização das diligências e concluída a
instrução do feito, encaminhem-se os autos ao Órgão Ministerial de Contas.
Remeta-se à: DIMOP
Processo TC: 5691/2017
Interessado: MARIA GORETE DA SILVA BATISTA
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Considerando o disposto no art. 3º, caput, da Resolução Normativa nº 004/2015, bem como o estabelecido
no inciso III do art. 85 da Lei nº 5.604/94 (Lei Orgânica do TCE/AL) e forte no art. 57 da Resolução nº
003/2001 (Regimento Interno do TCE/AL), DETERMINO o encaminhamento dos presentes autos à
Diretoria de Movimentação de Pessoal – DIMOP para que providencie, na forma estabelecida no art. 109
do Regimento Interno desta Corte de Contas, as diligências requeridas pelo Ministério Público de Contas
por meio de Despacho n° 134/2018/5ºPC/SM (fls. 06/07). Após a realização das diligências e concluída a
instrução do feito, encaminhem-se os autos ao Órgão Ministerial de Contas.
Remeta-se à: DIMOP
Processo TC: 2404/2016
Interessado: MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS
Assunto: REPRESENTAÇÃO
Considerando o Protocolo nº 3980 (fl. 93), e, em atenção ao Ofício nº 2019.700 – SPRC, de 28 de outubro
de 2019 (fl. 94), solicito ao Gabinete da Presidência que redirecione o Acórdão de nº 2.750/2019 a 1ª Vara
Federal de Alagoas para que traga as informações relativas ao item IV do referido
Acórdão.

Interessado: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
Assunto: COMUNICAÇÃO
TERMO DE JUNTADA De ordem da Conselheira Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros,
procedo à juntada do e-mail encaminhado para a 5ª vara de Arapiraca objetivando ter acesso a cópia do
Processo nº 0703027-75.2019.8.02.0058-0002 ( fls. 04).
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 7116/2017
Interessado: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
Assunto: REPRESENTAÇÃO
De ordem. Tratando-se de processo de relatoria diversa que aportou por equívoco no Gabinete,
encaminhem-se os autos para o Gabinete da Conselheira Substituta Ana Raquel ribeiro Sampiao Calhheiros
( 1/3), relatora do grupo VII, biênio 2013/2014.
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS (1/3)
Processo TC: 15167/2013
Interessado: MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS
Assunto: RECURSO
Encaminhem-se os autos para o Gabiente da Presidência para que seja colacionado o Aviso de Recebimento
- AR refetente ao Ofício nº 1042/2019-DGP.
Remeta-se à: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Processo TC: 16739/2018
Interessado: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / MP-AL
Assunto: SOLICITAÇÃO
De ordem. Encaminhem-se os autos para o Gabiente da Presidência para que seja colacionado o Aviso de
Recebimento - AR referente ao Ofício nº 671/2019-DGP.
Remeta-se à: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Após, retornem ao gabinete da relatora para prosseguimento do feito.
Remeta-se à: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Processo TC: 15235/2013
Interessado: MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS
Assunto: RECURSO
De ordem. Encaminham-se os autos ao Gabinete da Presidência para que seja apensado o Aviso de
Recebimento (AR) ao presente processo.
Remeta-se à: DIMOP
Processo TC: 15224/2013
Interessado: MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS
Assunto: RECURSO
De ordem. Encaminham-se os autos ao Gabinete da Presidência para que seja apensado o Aviso de
Recebimento (AR) ao presente processo.
Remeta-se à: DIMOP
Processo TC: 12291/2019
Interessado: ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS
Assunto: SOLICITAÇÃO
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos ao Ministério Público de Contas, notadamente em atenção ao
disposto no art. 57 da Resolução Normativa n. 003/2001 (RITCE/AL).
Remeta-se à: MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
Processo TC: 12288/2019
Interessado: ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS
Assunto: SOLICITAÇÃO
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos ao Ministério Público de Contas, notadamente em atenção ao
disposto no art. 57 da Resolução Normativa n. 003/2001 (RITCE/AL).
Remeta-se à: MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
Processo TC: 12285/2019
Interessado: ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS
Assunto: SOLICITAÇÃO
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos ao Ministério Público de Contas, notadamente em atenção ao
disposto no art. 57 da Resolução Normativa n. 003/2001 (RITCE/AL).
Remeta-se à: MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

A Procuradora de Contas Stella de Barros Lima Méro Cavalcante, na titularidade da 5ª
Procuradoria de Contas, emitiu o seguinte despacho:

DESPACHO n.312/2019/5ª PC/SM
Processo TC: 9522/2017
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS
Classe:REG
Ante todo o exposto, considerando que o ato, na forma como submetido, não se encontra apto ao registro,
entende-se pela remessa dos autos ao orgão concedente para que, ciente dos apontamentos, seja
oportunizada a adoção das medidas saneadoras que julgue cabíveis, para posterior envio ao TCE/AL,
destacando-se: -a necessidade de demonstrar que a doença que acomete o servidor enquadra-se nas
hipóteses legais de doença grave, contagiosa ou incurável previstas em lei (com a expressa identificação da
enfermidade e do dispositivo legal correspondente), o que imprescindível à demonstração do direito à
integralidade de proventos; - a necessidade de verificar se foi garantido o direito à paridade e ao cálculo
sobre a última remuneração, surgidos para o beneficiário com a EC 70/12, devendo-se demonstrar as
medidas administrativas adotadas para a implantação daqueles. Ademais, retornando os autos, importa que
sejam submetidos à DIMOP para análise conclusiva, somente vindo ao MPC quando concluída a fase de
instrução. Ao G binete do Conselheiro Relator.

Maceió, 25 de novembro de 2019.

STELLA DE BARROS LIMA MÉRO CAVALCANTE

Processo TC: 12294/2019
Interessado: ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS
Assunto: SOLICITAÇÃO
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos ao Ministério Público de Contas, notadamente em atenção ao
disposto no art. 57 da Resolução Normativa n. 003/2001 (RITCE/AL).
Remeta-se à: MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Procuradora do Ministério Público de Contas

Processo TC: 12298/2019
Interessado: ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS
Assunto: SOLICITAÇÃO
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos ao Ministério Público de Contas, notadamente em atenção ao
disposto no art. 57 da Resolução Normativa n. 003/2001 (RITCE/AL).
Remeta-se à: MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Estagiária da 5ª Procuradoria de Contas

Processo TC: 9733/2019
Interessado: ANP - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS
Assunto: SOLICITAÇÃO
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos ao Ministério Público de Contas, notadamente em atenção ao
disposto no art. 57 da Resolução Normativa n. 003/2001 (RITCE/AL).
Remeta-se à: MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

A Procuradora de Contas Stella de Barros Lima Méro Cavalcante, em substituição da 6ª
Procuradoria de Contas, emitiu o seguinte despacho:

Processo TC: 12712/2019

Processo TC: 2276/2015

Titular da 5ª Procuradoria de Contas

Sheyla Raysa Correia de Almeida

Responsável pela resenha

DESPACHO n.1142/2019/6ª PC/SM
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Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: EDUARDO BOMFIM GOMES RIBEIRO
Classe:REG
Considerando que a análise realizada pelo Ministério Público de Contas é fundada na manifestação da
Diretoria Técnica, especialmente no tocante à verificação da correção do tempo de contribuição
considerado e do cálculo dos proventos; Considerando que a análise técnica considera hipótese legal (art. 3º
da EC 47/05) diversa daquela que fundamenta o ato concessivo (art. 6º da EC 41/06); requer-se o reenvio à
DIMOP a fim de que realize a análise à luz dos requisitos do art. 6º da EC 41/06. Ao gabinete do
Conselheiro Relator.

Maceió, 25 de novembro de 2019.

STELLA DE BARROS LIMA MÉRO CAVALCANTE
Procuradora do Ministério Público de Contas
Titular da 5ª Procuradoria de Contas

Sheyla Raysa Correia de Almeida
Estagiária da 5ª Procuradoria de Contas
Responsável pela resenha

O DIRETOR ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS,
BRUNO JOSÉ BRAGA MOTA GOMES, ASSINOU O SEGUINTE ATO:
AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS
PROCESSO Nº 11.002/2019 – COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão estadual de controle externo, inscrito no
CNPJ/MF sob nº 12.395.125/0001-47, situado na Av. Fernandes Lima, nº 1047, Farol, Maceió/AL, CEP
57.055-903, neste ato representado pelo Diretor Administrativo, no uso de suas atribuições legais, torna
público, para o conhecimento dos interessados que realizará a COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS –
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de
monitores, computadores e notebooks, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência
do Processo Administrativo TC nº 11.002/2019.
As empresas interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preços deverão encaminhar e-mail
para cotacao.adm@tce.al.gov.br, na qual haverá disponibilidade do supracitado Termo de Referência com
todas as especificações dos serviços pertinentes à elaboração da proposta orçamentária.
O prazo de recebimento findará após 3 (três) dias úteis contados da data desta publicação.

Fernanda Freire Alves
Responsável pela resenha.

DESPACHO n.1111/2019/6ª PC/
Processo TC: 1693/2019
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: MARIA DOS PREZERES VIEIRA
Classe: REG.
Verifica-se, nos autos, PARECER subscrito pelo Procurador Enio Andrade Pimenta , nestes termos:
“PARECER (Portaria4ª PC nº 001/2019, DOE/TCE15.10.2019) Classe: REG. Vistos. Considerando a
adequação da fundamentação jurídica em relação aos fatos retratados nos autos, o Ministério Público de
Contas manifesta-se pelo registro do ato submetido a exame (art. 71, III, c/c art. 75, CR), nos termos da
manifestação da Unidade Técnica dessa e. Corte de Contas, dispensada a publicação. Remetam-se os autos
à Relatoria, de ordem. É o parecer”.
Destarte,considera-se a data da emissão do parecer a data do presente despacho e, de ordem do referido
Procurador, nos termos do Parecer retro, no qual manifestou-se pelo registro do ato submetido a exame,
bem como em atenção ao disposto na Portaria4ª PC nº 001/2019 (DOE/TCE/AL de15.10.2019), faço a
remessa dos autos ao Gabinete do(a) Exmo(a). Relator(a).
Em Maceió, 25 de novembro de 2019

DESPACHO n.1141/2019/6ª PC/
Processo TC: 2999/2019
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: MARIA CRISTINA VALOIS SOSTER
Classe: REG.
Verifica-se, nos autos, PARECER subscrito pelo Procurador Enio Andrade Pimenta, nestes termos:
“PARECER (Portaria 4ª PC nº 001/2019, DOE/TCE 15.10.2019) Classe: REG. Vistos. Considerando a
adequação da fundamentação jurídica em relação aos fatos retratados nos autos, o Ministério Público de
Contas manifesta-se pelo registro do ato submetido a exame (art. 71, III, c/c art. 75, CR), nos termos da
manifestação da Unidade Técnica dessa e. Corte de Contas, dispensada a publicação. Remetam-se os autos
à Relatoria, de ordem. É o parecer”.
Destarte,considera-se a data da emissão do parecer a data do presente despacho e, de ordem do referido
Procurador, nos termos do Parecer retro, no qual manifestou-se pelo registro do ato submetido a exame,
bem como em atenção ao disposto na Portaria 4ª PC nº 001/2019 (DOE/TCE/AL de 15.10.2019), faço a
remessa dos autos ao Gabinete do(a) Exmo(a). Relator(a).
Em Maceió, 25 de novembro de 2019
DESPACHO n.1140/2019/6ª PC/
Processo TC: 563/2019
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: JUSSICLEIDE VITAL DE SOUZA
Classe: REG.
Verifica-se, nos autos, PARECER subscrito pelo Procurador Enio Andrade Pimenta, nestes termos:
“PARECER (Portaria 4ª PC nº 001/2019, DOE/TCE 15.10.2019) Classe: REG. Vistos. Considerando a
adequação da fundamentação jurídica em relação aos fatos retratados nos autos, o Ministério Público de
Contas manifesta-se pelo registro do ato submetido a exame (art. 71, III, c/c art. 75, CR), nos termos da
manifestação da Unidade Técnica dessa e. Corte de Contas, dispensada a publicação. Remetam-se os autos
à Relatoria, de ordem. É o parecer”.
Destarte,considera-se a data da emissão do parecer a data do presente despacho e, de ordem do referido
Procurador, nos termos do Parecer retro, no qual manifestou-se pelo registro do ato submetido a exame,
bem como em atenção ao disposto na Portaria 4ª PC nº 001/2019 (DOE/TCE/AL de 15.10.2019), faço a
remessa dos autos ao Gabinete do(a) Exmo(a). Relator(a). Em Maceió, 25 de novembro de 2019
DESPACHO n.1139/2019/6ª PC/
Processo TC: 15883/2018
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO TEIXEIRA
Classe: REG.
Verifica-se, nos autos, PARECER subscrito pelo Procurador Enio Andrade Pimenta, nestes termos:
“PARECER (Portaria 4ª PC nº 001/2019, DOE/TCE 15.10.2019) Classe: REG. Vistos. Considerando a
adequação da fundamentação jurídica em relação aos fatos retratados nos autos, o Ministério Público de
Contas manifesta-se pelo registro do ato submetido a exame (art. 71, III, c/c art. 75, CR), nos termos da
manifestação da Unidade Técnica dessa e. Corte de Contas, dispensada a publicação. Remetam-se os autos
à Relatoria, de ordem. É o parecer”.
Destarte,considera-se a data da emissão do parecer a data do presente despacho e, de ordem do referido
Procurador, nos termos do Parecer retro, no qual manifestou-se pelo registro do ato submetido a exame,
bem como em atenção ao disposto na Portaria 4ª PC nº 001/2019 (DOE/TCE/AL de 15.10.2019), faço a
remessa dos autos ao Gabinete do(a) Exmo(a). Relator(a).
Em Maceió, 25 de novembro de 2019
DESPACHO n.1138/2019/6ª PC/
Processo TC: 6119/2019
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: MARIA FERREIRA DA SILVA
Classe: REG.
Verifica-se, nos autos, PARECER subscrito pelo Procurador Enio Andrade Pimenta, nestes termos:
“PARECER (Portaria 4ª PC nº 001/2019, DOE/TCE 15.10.2019) Classe: REG. Vistos. Considerando a
adequação da fundamentação jurídica em relação aos fatos retratados nos autos, o Ministério Público de
Contas manifesta-se pelo registro do ato submetido a exame (art. 71, III, c/c art. 75, CR), nos termos da
manifestação da Unidade Técnica dessa e. Corte de Contas, dispensada a publicação. Remetam-se os autos
à Relatoria, de ordem. É o parecer”.
Destarte,considera-se a data da emissão do parecer a data do presente despacho e, de ordem do referido
Procurador, nos termos do Parecer retro, no qual manifestou-se pelo registro do ato submetido a exame,
bem como em atenção ao disposto na Portaria 4ª PC nº 001/2019 (DOE/TCE/AL de 15.10.2019), faço a
remessa dos autos ao Gabinete do(a) Exmo(a). Relator(a).
Em Maceió, 25 de novembro de 2019
DESPACHO n.1136/2019/6ª PC/
Processo TC: 1673/2019
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: MARILEIDE MARIA DOS SANTOS SILVA
Classe: REG.
Verifica-se, nos autos, PARECER subscrito pelo Procurador Enio Andrade Pimenta, nestes termos:
“PARECER (Portaria 4ª PC nº 001/2019, DOE/TCE 15.10.2019) Classe: REG. Vistos. Considerando a
adequação da fundamentação jurídica em relação aos fatos retratados nos autos, o Ministério Público de
Contas manifesta-se pelo registro do ato submetido a exame (art. 71, III, c/c art. 75, CR), nos termos da
manifestação da Unidade Técnica dessa e. Corte de Contas, dispensada a publicação. Remetam-se os autos
à Relatoria, de ordem. É o parecer”.
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Destarte,considera-se a data da emissão do parecer a data do presente despacho e, de ordem do referido
Procurador, nos termos do Parecer retro, no qual manifestou-se pelo registro do ato submetido a exame,
bem como em atenção ao disposto na Portaria 4ª PC nº 001/2019 (DOE/TCE/AL de 15.10.2019), faço a
remessa dos autos ao Gabinete do(a) Exmo(a). Relator(a).

adequação da fundamentação jurídica em relação aos fatos retratados nos autos, o Ministério Público de
Contas manifesta-se pelo registro do ato submetido a exame (art. 71, III, c/c art. 75, CR), nos termos da
manifestação da Unidade Técnica dessa e. Corte de Contas, dispensada a publicação. Remetam-se os autos
à Relatoria, de ordem. É o parecer”.

Em Maceió, 25 de novembro de 2019

Destarte,considera-se a data da emissão do parecer a data do presente despacho e, de ordem do referido
Procurador, nos termos do Parecer retro, no qual manifestou-se pelo registro do ato submetido a exame,
bem como em atenção ao disposto na Portaria 4ª PC nº 001/2019 (DOE/TCE/AL de 15.10.2019), faço a
remessa dos autos ao Gabinete do(a) Exmo(a). Relator(a).

DESPACHO n.1134/2019/6ª PC/
Processo TC: 1409/2019
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: MARIA QUITÉRIA LIMA DE ALCANTARA
Classe: REG.
Verifica-se, nos autos, PARECER subscrito pelo Procurador Enio Andrade Pimenta, nestes termos:
“PARECER (Portaria 4ª PC nº 001/2019, DOE/TCE 15.10.2019) Classe: REG. Vistos. Considerando a
adequação da fundamentação jurídica em relação aos fatos retratados nos autos, o Ministério Público de
Contas manifesta-se pelo registro do ato submetido a exame (art. 71, III, c/c art. 75, CR), nos termos da
manifestação da Unidade Técnica dessa e. Corte de Contas, dispensada a publicação. Remetam-se os autos
à Relatoria, de ordem. É o parecer”.
Destarte,considera-se a data da emissão do parecer a data do presente despacho e, de ordem do referido
Procurador, nos termos do Parecer retro, no qual manifestou-se pelo registro do ato submetido a exame,
bem como em atenção ao disposto na Portaria 4ª PC nº 001/2019 (DOE/TCE/AL de 15.10.2019), faço a
remessa dos autos ao Gabinete do(a) Exmo(a). Relator(a).

Em Maceió, 25 de novembro de 2019
DESPACHO n.1130/2019/6ª PC/
Processo TC: 9773/2017
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS
Classe: REG.
Verifica-se, nos autos, PARECER subscrito pelo Procurador Enio Andrade Pimenta, nestes termos:
“PARECER (Portaria 4ª PC nº 001/2019, DOE/TCE 15.10.2019) Classe: REG. Vistos. Considerando a
adequação da fundamentação jurídica em relação aos fatos retratados nos autos, o Ministério Público de
Contas manifesta-se pelo registro do ato submetido a exame (art. 71, III, c/c art. 75, CR), nos termos da
manifestação da Unidade Técnica dessa e. Corte de Contas, dispensada a publicação. Remetam-se os autos
à Relatoria, de ordem. É o parecer”.

Em Maceió, 25 de novembro de 2019
DESPACHO n.1135/2019/6ª PC/
Processo TC: 1069/2019
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: MARIA DAS GRAÇAS WANDERLEY DA SILVA
Classe: REG.
Verifica-se, nos autos, PARECER subscrito pelo Procurador Enio Andrade Pimenta, nestes termos:
“PARECER (Portaria 4ª PC nº 001/2019, DOE/TCE 15.10.2019) Classe: REG. Vistos. Considerando a
adequação da fundamentação jurídica em relação aos fatos retratados nos autos, o Ministério Público de
Contas manifesta-se pelo registro do ato submetido a exame (art. 71, III, c/c art. 75, CR), nos termos da
manifestação da Unidade Técnica dessa e. Corte de Contas, dispensada a publicação. Remetam-se os autos
à Relatoria, de ordem. É o parecer”.

Destarte,considera-se a data da emissão do parecer a data do presente despacho e, de ordem do referido
Procurador, nos termos do Parecer retro, no qual manifestou-se pelo registro do ato submetido a exame,
bem como em atenção ao disposto na Portaria 4ª PC nº 001/2019 (DOE/TCE/AL de 15.10.2019), faço a
remessa dos autos ao Gabinete do(a) Exmo(a). Relator(a).
Em Maceió, 25 de novembro de 2019

Luciana Calheiros
Reseponsável pela Resenha

Destarte,considera-se a data da emissão do parecer a data do presente despacho e, de ordem do referido
Procurador, nos termos do Parecer retro, no qual manifestou-se pelo registro do ato submetido a exame,
bem como em atenção ao disposto na Portaria 4ª PC nº 001/2019 (DOE/TCE/AL de 15.10.2019), faço a
remessa dos autos ao Gabinete do(a) Exmo(a). Relator(a).
Em Maceió, 25 de novembro de 2019
DESPACHO n.1133/2019/6ª PC/
Processo TC: 1079/2019
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: MARIA SELMA DOS ANJOS
Classe: REG.
Verifica-se, nos autos, PARECER subscrito pelo Procurador Enio Andrade Pimenta, nestes termos:
“PARECER (Portaria 4ª PC nº 001/2019, DOE/TCE 15.10.2019) Classe: REG. Vistos. Considerando a
adequação da fundamentação jurídica em relação aos fatos retratados nos autos, o Ministério Público de
Contas manifesta-se pelo registro do ato submetido a exame (art. 71, III, c/c art. 75, CR), nos termos da
manifestação da Unidade Técnica dessa e. Corte de Contas, dispensada a publicação. Remetam-se os autos
à Relatoria, de ordem. É o parecer”.
Destarte,considera-se a data da emissão do parecer a data do presente despacho e, de ordem do referido
Procurador, nos termos do Parecer retro, no qual manifestou-se pelo registro do ato submetido a exame,
bem como em atenção ao disposto na Portaria 4ª PC nº 001/2019 (DOE/TCE/AL de 15.10.2019), faço a
remessa dos autos ao Gabinete do(a) Exmo(a). Relator(a).
Em Maceió, 25 de novembro de 2019
DESPACHO n.1132/2019/6ª PC/
Processo TC: 1919/2019
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: LUIZ ALVES DOS SANTOS
Classe: REG.
Verifica-se, nos autos, PARECER subscrito pelo Procurador Enio Andrade Pimenta, nestes termos:
“PARECER (Portaria 4ª PC nº 001/2019, DOE/TCE 15.10.2019) Classe: REG. Vistos. Considerando a
adequação da fundamentação jurídica em relação aos fatos retratados nos autos, o Ministério Público de
Contas manifesta-se pelo registro do ato submetido a exame (art. 71, III, c/c art. 75, CR), nos termos da
manifestação da Unidade Técnica dessa e. Corte de Contas, dispensada a publicação. Remetam-se os autos
à Relatoria, de ordem. É o parecer”.
Destarte,considera-se a data da emissão do parecer a data do presente despacho e, de ordem do referido
Procurador, nos termos do Parecer retro, no qual manifestou-se pelo registro do ato submetido a exame,
bem como em atenção ao disposto na Portaria 4ª PC nº 001/2019 (DOE/TCE/AL de 15.10.2019), faço a
remessa dos autos ao Gabinete do(a) Exmo(a). Relator(a).
Em Maceió, 25 de novembro de 2019
DESPACHO n.1131/2019/6ª PC/
Processo TC: 1903/2019
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: VIVIANE ROLEMBERG DE ALMEIDA
Classe: REG.
Verifica-se, nos autos, PARECER subscrito pelo Procurador Enio Andrade Pimenta, nestes termos:
“PARECER (Portaria 4ª PC nº 001/2019, DOE/TCE 15.10.2019) Classe: REG. Vistos. Considerando a

Processo(s) despachado(s) em 22/11/2019
Processo TC: 9113/2016
Interessado: ELIENE RODRIGUES DE MELO
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos à Coordenação dos Trabalhos do Plenário para providências
cabíveis.
Remeta-se à: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO PLENÁRIO
Processo TC: 605/2017
Interessado: VALDIR VIEIRA DA SILVA
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos à Coordenação dos Trabalhos do Plenário para providências
cabíveis.
Remeta-se à: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO PLENÁRIO
Processo TC: 13755/2014
Interessado: FUNCONTAS-TC/AL
Assunto: DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PERANTE AO TCE/AL
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos à Coordenação dos Trabalhos do Plenário para providências
cabíveis.
Remeta-se à: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO PLENÁRIO
Processo TC: 15215/2014
Interessado: FUNCONTAS-TC/AL
Assunto: DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PERANTE AO TCE/AL
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos à Coordenação dos Trabalhos do Plenário para providências
cabíveis.
Remeta-se à: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO PLENÁRIO
Processo TC: 5932/2015
Interessado: FUNCONTAS-TC/AL
Assunto: DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PERANTE AO TCE/AL
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos à Coordenação dos Trabalhos do Plenário para providências
cabíveis.
Remeta-se à: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO PLENÁRIO
Processo TC: 5942/2015
Interessado: FUNCONTAS-TC/AL
Assunto: DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PERANTE AO TCE/AL
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos à Coordenação dos Trabalhos do Plenário para providências
cabíveis.
Remeta-se à: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO PLENÁRIO
Processo TC: 603/2017
Interessado: JAILTON GOMES BOMFIM
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos à Coordenação dos Trabalhos do Plenário para providências
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cabíveis.
Remeta-se à: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO PLENÁRIO
Processo TC: 7433/2017
Interessado: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos à Coordenação dos Trabalhos do Plenário para providências
cabíveis.
Remeta-se à: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO PLENÁRIO

Processo(s) despachado(s) em 22/11/2019
Processo TC: 2403/2016
Interessado: MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS
Assunto: REPRESENTAÇÃO
TERMO DE JUNTADA De ordem da Conselheira Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros,
procedo à juntada do AR (Aviso de Recebimento) encaminhado pelos Correios, referente ao Ofício n°
327/2019 - DGP.
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS (1/3)
Processo TC: 13984/2016
Interessado: MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS
Assunto: REPRESENTAÇÃO
Trata-se do Processo Tc nº 13984/2016, referente à representação formulada pelo Ministério Público de
Contas em face do Prefeito do Município de Coruripe, Joaquim Beltrão Siqueira e da empresa Master
Consultoria de Negócio Ltda, na qual relata a ocorrência de supostas irregularidades na realização do
concurso público, (Edital nº 01/2016), para provimento de diversos cargos para aquela administração
municipal. Inicialmente foi proferida decisão monocrática, às fls. 111/117, determinando, entre outras
providências, que o gestor municipal se abstenha de homologar e nomear os aprovados até a decisão final
de mérito desta Corte de Contas, tendo sido homologada pelo Pleno por meio do Acórdão nº 896/2017. Em
posterior decisão levada ao Plenário, houve a revogação parcial da medida cautelar deferida na Decisão
Monocrática, para determinar que o gestor do município de Coruripe proceda à nomeação dos aprovados no
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concurso, permanecendo seus efeitos apenas em relação aos cargos de Procurador Municipal, estando
atualmente suspenso o concurso em relação aos referidos cargos. É importante ressaltar que durante a
tramitação do presente processo, foi determinado diversas vezes que a Diretoria Técnica desta Corte de
Contas apresentasse relatório instrutivo firmado por analista ou técnico de contas, com análise detalhada e
conclusiva sobre as irregularidades apontadas nos termos do art. 193 do RITCE/AL e art. 5º da Resolução
Normativa nº 004/2015. Em primeira manifestação, às fls. 194, a Diretoria de Fiscalização Financeira e
Orçamentária Municipal – DFAFOM, informou apenas que “(...) tendo feita a análise dos mesmos, nada
tem a acrescentar ao processo, encaminhando o mesmo para a devida análise”. Novamente foi solicitado à
referida Diretoria análise e manifestação conclusiva acerca dos autos (fl. 200), obtendo a resposta de que a
competência para a análise do caso seria da Diretoria de Fiscalização da Movimentação de Pessoal –
DIMOP. Por fim, ao aportar neste Gabinete, os autos foram imediatamente encaminhados à Diretoria de
Fiscalização da Movimentação de Pessoal – DIMOP por meio do despacho de fl. 260, para fins de instrução
processual, com a informação da necessidade de urgência no feito. Em 22 de Abril o processo foi
encaminhado à Presidência desta Corte pela DIMOP (fl. 261) com a informação de que a Diretoria “(...)
jamais desenvolveu suas atribuições de forma prática e efetiva, em razão da ausência de recursos humanos
aptos à análise técnica dos processos de competência da SAP, esta Diretoria encaminha os presentes autos
ao Gabinete da Presidência, para que seja definido, junto aos demais Conselheiros desta Corte de Contas,
qual o procedimento a ser adotado no sentido de se promover à análise e emissão do relatório técnico no
âmbito dos processos de admissão de pessoal, considerando a competência constitucional desta Corte em
proceder à fiscalização e controle externo destes”. No que tange ao não cumprimento do item 02 do
Acórdão nº 662/2018 apontado no despacho n.443/2019/1ºPC/RS, observa-se que houve a republicação do
resultado pela empresa Master Consultoria com a nova contagem de pontos, conforme documentos de fls.
250/258. Verifica-se que, não obstante as diversas tentativas em instruir o processo por meio da análise e
manifestação conclusiva das Diretorias Técnicas desta Corte de Contas, tal providência restou frustrada.
Assim, considerando o lapso temporal decorrido desde a propositura da demanda (aproximadamente 3
anos), bem como a urgência que o caso requer, e tendo em vista ainda que os jurisdicionados e interessados
não devem ser prejudicados pela mora no exercício do controle externo, devendo ser assegurado o direito
constitucional à razoável duração do processo (Art. 5º, IXXVIII), de ordem, encaminhem-se os autos ao
Ministério Público de Contas para análise e parecer conclusivo, nos termos do art. 197 do RITCE/AL.
Remeta-se à: MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
Processo TC: 14153/2015
Interessado: MOVIMENTOS CARAS PINTADAS
Assunto: REPRESENTAÇÃO
TERMO DE JUNTADA De ordem da Conselheira Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros,
procedo à juntada do AR (Aviso de Recebimento) encaminhado pelos Correios, referente ao Ofício n°
245/2018 - DGP.
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS (1/3)
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