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RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor CARLOS MAGNO ALENCAR BEZERRA, matrícula nº 78.140-1,
portador do CPF nº 786.383.214-49, 1 ½ (uma e meia) diárias no valor unitário de R$ 281,10 (duzentos e
oitenta e um reais e dez centavos), perfazendo o total de R$ 421.65 (quatrocentos e vinte e um reais e
sessenta e cinco centavos), para participar da I Jornada Itinerante de Formação e Aperfeiçoamento
Intermunicipal na cidade de Piranhas/AL, no período de 25 a 26 de novembro deste ano, correndo a despesa
por conta do Elemento 3.3.9.0-14-14 da Unidade 010002 do Orçamento vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 25 de novembro de 2019.

Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente

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

PORTARIA Nº 787/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
Considerando o pleito constante do MEMORANDO nº 18/2019-GCMCCB, protocolizado sob nº
TC-12807/2019;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à Conselheira MARIA CLEIDE COSTA BESERRA, matrícula nº 76.963-0, portadora
do CPF nº 871.262.574-49, 1 ½ (uma e meia) diárias no valor unitário de R$ 937,00 (novecentos e trinta e
sete reais), perfazendo o total de R$ 1.405,50 (um mil, quatrocentos e cinco reais e cinqüenta centavos)
para participar da I Jornada Itinerante de Formação e Aperfeiçoamento Intermunicipal na cidade de
Piranhas/AL, no período de 25 a 26 de novembro deste ano, correndo a despesa por conta do Elemento
3.3.9.0-14-14 da Unidade 010002 do Orçamento vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 25 de novembro de 2019.

Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente

PORTARIA Nº 788/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
Considerando o pleito constante do MEMORANDO nº 18/2019-GCMCCB, protocolizado sob nº
TC-12807/2019;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CARMEN LÚCIA DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 77.292-5, portadora
do CPF nº 074.016.634-49, 1 ½ (uma e meia) diárias no valor unitário de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e
um reais e dez centavos), perfazendo o total de R$ 421.65 (quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e
cinco centavos), para participar da I Jornada Itinerante de Formação e Aperfeiçoamento Intermunicipal na
cidade de Piranhas/AL, no período de 25 a 26 de novembro deste ano, correndo a despesa por conta do
Elemento 3.3.9.0-14-14 da Unidade 010002 do Orçamento vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 25 de novembro de 2019.

Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente

PORTARIA Nº 789/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
Considerando o pleito constante do MEMORANDO nº 18/2019-GCMCCB, protocolizado sob nº
TC-12807/2019;

PORTARIA Nº 790/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
Considerando o pleito constante do MEMORANDO nº 107/2019-GCARAB, protocolizado sob nº
TC-12868/2019;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Conselheiro FERNANDO RIBEIRO TOLEDO, matrícula nº 77.580-0, portador do
CPF nº 164.789.244-91, 1 ½ (uma e meia) diárias no valor unitário de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete
reais), perfazendo o total de R$ 1.405,50 (um mil, quatrocentos e cinco reais e cinqüenta centavos) para
participar da I Jornada Itinerante de Formação e Aperfeiçoamento Intermunicipal na cidade de
Piranhas/AL, no período de 25 a 26 de novembro deste ano, correndo a despesa por conta do Elemento
3.3.9.0-14-14 da Unidade 010002 do Orçamento vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 25 de novembro de 2019.

Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente

PORTARIA Nº 791/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
Considerando o pleito constante do MEMORANDO nº 108/2019-GCFRT, protocolizado sob nº
TC-12896/2019;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor MARCELO AMÂNCIO DA SILVA, matrícula nº 77.654-8, portador do
CPF nº 438.798.884-34, 1 ½ (uma e meia) diárias no valor unitário de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um
reais e dez centavos), perfazendo o total de R$ 421.65 (quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco
centavos), para participar da I Jornada Itinerante de Formação e Aperfeiçoamento Intermunicipal na cidade
de Piranhas/AL, no período de 25 a 26 de novembro deste ano, correndo a despesa por conta do Elemento
3.3.9.0-14-14 da Unidade 010002 do Orçamento vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 25 de novembro de 2019.

Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente

PORTARIA Nº 792/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
Considerando o pleito constante do OFÍCIO PG nº 285/2019, protocolizado sob nº TC-12826/2019;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas GUSTAVO HENRIQUE
ALBUQUERQUE SANTOS, matrícula nº 77.216-0, portador do CPF nº 585.155.264-68, 1 ½ (uma e
meia) diárias no valor unitário de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), perfazendo o total de R$
1.405,50 (um mil, quatrocentos e cinco reais e cinqüenta centavos) para participar da I Jornada Itinerante de
Formação e Aperfeiçoamento Intermunicipal na cidade de Piranhas/AL, no período de 25 a 26 de
novembro deste ano, correndo a despesa por conta do Elemento 3.3.9.0-14-14 da Unidade 010002 do
Orçamento vigente.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 25 de novembro de 2019.

Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente

PORTARIA Nº 793/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
Considerando o pleito constante do OFÍCIO PG nº 297/2019, protocolizado sob nº TC-12867/2019;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor LENINE GAIA DE AQUINO, matrícula nº 11.008-6, portador do CPF nº
842.286.874-15, 1 ½ (uma e meia) diárias no valor unitário de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e
dez centavos), perfazendo o total de R$ 421.65 (quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e cinco
centavos), para acompanhamento do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas na I Jornada
Itinerante de Formação e Aperfeiçoamento Intermunicipal na cidade de Piranhas/AL, no período de 25 a 26
de novembro deste ano, correndo a despesa por conta do Elemento 3.3.9.0-14-14 da Unidade 010002 do
Orçamento vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Edifício Guilherme Palmeira, em Maceió, 25 de novembro de 2019.

Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS,CONSELHEIRO OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS, DESPACHOU OS
SEGUINTES PROCESSOS EM DATA DE:

TC-12115/2019-EQUATORIAL ENERGIA S/A
TC-12113/2019-EQUATORIAL ENERGIA S/A
TC-12095/2019-EQUATORIAL ENERGIA S/A
TC-11920/2019-EQUATORIAL ENERGIA S/A
TC-11939/2019-EQUATORIAL ENERGIA S/A
Com o juízo positivo de admissibilidade desta Presidência, na forma do que dispõe o art.191, § 2º do
Regimento Interno, retornem os autos ao Gabinete do Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Maciel.

13/11/2019

TC-12118/2019-EQUATORIAL ENERGIA S/A
TC-12114/2019-EQUATORIAL ENERGIA S/A
Com o juízo positivo de admissibilidade desta Presidência, na forma do que dispõe o art.191, § 2º do
Regimento Interno, retornem os autos ao Gabinete do Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Maciel.

14/11/2019

TC-12580/2019 – MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Com o juízo positivo de admissibilidade desta Presidência, na forma do que dispõe o art.191, § 2º do
Regimento Interno, retornem os autos ao Gabinete do Conselheiro Substituto Alberto Pires Alves de Abreu.

25/11/2019

TC-12648/2019-SEÇÃO DE PROTOCOLO
AUTORIZO.
Encaminhe-se à Diretoria Financeira para as providências.

26/11/2019

6/11/2019

TC-10240/2019-WALTER DE OLIVEIRA COSTA
Adotando o Parecer nº 1071/2019 às fls. 15/17, acolhido pelo Procurador-Chefe, pelo deferimento do
pedido formulado, conforme fls. 19.
À Diretoria de Recursos Humanos para ciência e providências pertinentes.

TC-9947/2019-AMARO SÉRGIO MONTEIRO DA ROCHA GUEDES
Adotando o Parecer nº 982/2019 às fls. 11/12, acolhido pelo Procurador-Chefe, pelo deferimento do pedido
formulado, conforme fls. 14.
À Diretoria de Recursos Humanos para ciência e providências pertinentes.

TC-12783/2019-MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – FNDE
Com o juízo positivo de admissibilidade desta Presidência, na forma do que dispõe o art.191, § 2º do
Regimento Interno, encaminhem os autos ao Gabinete da Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque,
relatora do Grupo I, no biênio 2019/2020.

TC-12750/2019-MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCE/AL
Com o juízo positivo de admissibilidade desta Presidência, na forma do que dispõe o art.191, § 2º do
Regimento Interno, encaminhem os autos ao Gabinete do Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, relator do
Grupo III, no biênio 2015/2016.

TC-11586/2019-MARCELO FERNANDES MAIA DIAS
Adotando o Parecer PJTC/AL nº. 1209/2019 às fls. 12/14, acolhido pelo Procurador-Chefe, pelo
deferimento do pedido formulado, conforme fl. 16.
À Diretoria de Recursos Humanos para adoção das providências pertinentes.

8/11/2019

TC-12211/2019-CONSERG-CONSERG SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA
Com o juízo positivo de admissibilidade desta Presidência, na forma do que dispõe o art.191, § 2º do
Regimento Interno, sigam os autos ao Gabinete do Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, Relator do
Grupo II, biênio 2019/2020.

TC-11594/2019-MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
Com o juízo positivo de admissibilidade desta Presidência, na forma do que dispõe o art.191, § 2º do
Regimento Interno, sigam os autos ao Gabinete da Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque.

TC-12267/2019-IMPERIO TUR LOCAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
Com o juízo positivo de admissibilidade desta Presidência, na forma do que dispõe o art.191, § 2º do
Regimento Interno, sigam os autos ao Gabinete da Conselheira Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio
Calheiros, Relatora do Grupo IX, biênio 2019/2020.

TC-10461/2019 – PAULO SERGIO PAES BARRETO E MENDES
Adotando o Parecer PJTC/AL nº. 1084/2019 às fls. 14/16, acolhido pelo Procurador-Chefe, pelo
deferimento do pedido formulado, conforme fl. 18.
À Diretoria de Recursos Humanos para adoção das providências pertinentes.

11/11/2019

TC-12789/2019-MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS
Com o juízo positivo de admissibilidade desta Presidência, na forma do que dispõe o art.191, § 2º do
Regimento Interno, retornem os autos ao Gabinete da Conselheira Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio
Calheiros.

TC-12819/2019-OUVIDORIA
Com o juízo positivo de admissibilidade desta Presidência, na forma do que dispõe o art.191, § 2º do
Regimento Interno, retornem os autos ao Gabinete da Conselheira Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio
Calheiros.

TC-12121/2019-EQUATORIAL ENERGIA S/A
Com o juízo positivo de admissibilidade desta Presidência, na forma do que dispõe o art.191, § 2º do
Regimento Interno, retornem os autos ao Gabinete do Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Maciel.

Conselheiro OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS
Presidente

Analice de Moura Pinto
Responsável pela Resenha
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Processo(s) despachado(s) em 25/11/2019

Processo(s) despachado(s) em 25/11/2019
Processo TC: 11513/2019
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 TC: 11512/2019
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 TC: 11511/2019
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 TC: 11515/2019
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 TC: 11516/2019
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 TC: 12595/2016
Interessado: FUNCONTAS-TC/AL
Assunto: DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PERANTE AO TCE/AL
REMETAM-SE os autos ao Ministério Público Especial que atua junto à Corte de Contas para as devidas
análises e manifestações de praxe, considerando a interposição de Recurso de Reconsideração por parte do
interessado, por meio da protocolização do TC-12755/2019.
Remeta-se à: MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
Processo TC: 12272/2016
Interessado: FUNCONTAS-TC/AL
Assunto: DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PERANTE AO TCE/AL
REMETAM-SE os autos ao Ministério Público Especial que atua junto à Corte de Contas para as devidas
análises e manifestações de praxe, considerando a interposição de Recurso de Reconsideração por parte do
interessado, por meio da protocolização do TC-12756/2019.
Remeta-se à: MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
Processo TC: 12755/2019
Interessado: GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Assunto: RECURSO
REMETAM-SE os autos ao Ministério Público especial que atua junto a esta Corte de Contas para a
apresentação das manifestações que julgar pertinentes, tendo em vista o envio do processo TC-12595/2016
(e anexos), para subsidiar a análise em conjunto.
Remeta-se à: MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
Processo TC: 12756/2019
Interessado: GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO
Assunto: RECURSO
REMETAM-SE os autos ao Ministério Público especial que atua junto a esta Corte de Contas para a
apresentação das manifestações que julgar pertinentes, tendo em vista o envio do processo TC-12272/2016
(e anexos), para subsidiar a análise em conjunto.
Remeta-se à: MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS
Processo TC: 12817/2019
Interessado: OUVIDORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
Assunto: SOLICITAÇÃO
Remetam-se os autos ao Gabinete da Presidência, com o conhecimento do Conselheiro Anselmo Brito, para
que se proceda à admissibilidade in limine, na forma do art. 191, §2º, do Regimento Interno.
Remeta-se à: GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processo TC: 15616/2018
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE PAO DE AÇUCAR
Assunto: SOLICITAÇÃO
De ordem. Em consonância ao despacho eletrônico de fls. 08, encaminhem-se os autos ao Gabinete da
Conselheira Maria Cleide Costa Beserra, tendo em vista que o jurisdicionado pertence ao Grupo de
Fiscalização Regional VIII no biênio 2015/2016, conforme a Portaria nº 26/2019.
Remeta-se à: GABINETE CONS. MARIA CLEIDE COSTA BESERRA
Processo TC: 8768/2010
Interessado: FUNCONTAS-TC/AL
Assunto: DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PERANTE AO TCE/AL
De ordem, encaminhem-se os autos à Coordenação dos Trabalhos do Plenário para as devidas providências.
Remeta-se à: COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO PLENÁRIO

Processo(s) despachado(s) em 25/11/2019
Processo TC: 9115/2017
Interessado: MARIA CICERA ROSENDO DA ROCHA
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Considerando que este processo aportou neste gabinete por equívoco, o encaminho ao Gabinete
do Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, relator do Grupo II - Biênio 2019/2020.
Remeta-se à: GABINETE CONS. RODRIGO SIQUEIRA CAVALCANTE
Processo TC: 7119/2019
Interessado: BENEDITA MARIA DOS SANTOS
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Considerando que este processo aportou neste gabinete por equívoco, o encaminho ao Gabinete
da Conselheira Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros 1/3, relatora do Grupo IX - Biênio
2019/2020.
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS (1/3)
Processo TC: 18238/2017
Interessado: JOSE RONALDO PEREIRA PANTALEAO
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Procedo à juntada do seguinte documento: DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA n° 168
/2019 - GCSARRSC (fls. 13/15)
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 11358/2017
Interessado: MARIA VERÔNICA ARAÚJO DE SOUZA
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Procedo à juntada do seguinte documento: DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA n°
181/2019 - GCSARRSC (fls. 12/14)
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 9378/2017
Interessado: JOANA NASCIMENTO DOS SANTOS
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Procedo à juntada do seguinte documento: DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA n°
176/2019 - GCSARRSC (fls.17/19 )
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 11285/2015
Interessado: MARIA QUITÉRIA FERREIRA GUEDES SANTOS
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Procedo à juntada do seguinte documento: DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA n°
179/2019 - GCSARRSC (fls. 48/50)
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 8995/2019
Interessado: HELENO JOSE FILHO
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Procedo à juntada do seguinte documento: DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA n°
178/2019 - GCSARRSC (fls.14/16 )
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 9008/2019
Interessado: MARIA LUIZA DA SILVA FRANÇA
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Procedo à juntada do seguinte documento: DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA n°
180/2019 - GCSARRSC (fls. 14/16)
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 9005/2019
Interessado: MARIA BERNADETE DOS PRAZERES SANTOS
Assunto: ATA DE REGISTRO DE PREÇO
De ordem. Procedo à juntada do seguinte documento: DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA n°
175/2019 - GCSARRSC (fls.15/17 )
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Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 17306/2018
Interessado: MARILUSE BALBINO
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Procedo à juntada do seguinte documento: DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA n°
166/2019 - GCSARRSC (fls. 09/10)
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 8945/2019
Interessado: STELLA BEATRIZ LOPEZ CALHEIROS
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Procedo à juntada do seguinte documento: DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA n° 165
/2019 - GCSARRSC (fls. 09/10 )
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 13463/2010
Interessado: DAVI HENRIQUE SOUZA CARVALHO
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Procedo à juntada do seguinte documento: DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA n° 61/2019
- GCSARRSC (fls.71/72 )
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 12789/2019
Interessado: MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS
Assunto: REPRESENTAÇÃO
De ordem. Em atenção ao disposto no Art. 191, § 2º, da Resolução Normativa n. 003/2001 (RITCE/AL),
encaminhem-se os autos ao Gabinete da Presidência para o juízo de admissibilidade. Após, retornem-se os
autos ao Gabinete da Relatora.
Remeta-se à: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Processo TC: 8998/2019
Interessado: PAULO SERGIO SILVA DO NASCIMENTO
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Procedo à juntada do seguinte documento: DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA n°
159/2019 - GCSARRSC (fls.09/10 )
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 18115/2017
Interessado: ANA LUCIA SILVA SANTANA
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Procedo à juntada do seguinte documento: DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA n°
173/2019 - GCSARRSC (fls. 15/17)
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 17218/2017
Interessado: MARIA CELIA FERNANDES DOS SANTOS
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
De ordem. Procedo à juntada do seguinte documento: DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA n°
167/2019 - GCSARRSC (fls.17/19 )
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 16132/2006
Interessado: MARGARIDA FARIAS TORRES
Assunto: PENSÃO
De ordem. Procedo à juntada do seguinte documento: DECISÃO SIMPLES MONOCRÁTICA n°
169/2019 - GCSARRSC (fls. 45/46)
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO
Processo TC: 2404/2016
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 a juntada do seguinte documento:
·
Protocolo 4048
contendo: Oficio nº 47/2019/PGM/CS/AL, referente à solicitação para a Prefeitura Municipal de Coqueiro
Seco acerca do Acordão nº 2.750/2019. (fls. 99/110).
Remeta-se à: GABINETE DA CONSELHEIRA SUBSTITUTA ANA RAQUEL RIBEIRO SAMPAIO
CALHEIROS - SUBSTITUIÇÃO

O DIRETOR DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS, FRANKLIN ADRIANO CARDOSO DE BARROS, DESPACHOU OS SEGUINTES
PROCESSOS:

20/11/2019

TC-5431/2008 – MIGUEL BENEDITO DE LIMA
Retornem os autos ao Gabinete da Conselheira Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros.

TC-1726/2013 – FUNCONTAS
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral do Estado para o exercício de seu mister, nos termos do art. 152,
I, da Constituição do Estado de Alagoas.

TC-7881/2019 – SOPROBEM
Diante da assinatura pelas partes e publicação do extrato do Termo de Cessão de Uso no Diário Eletrônico
do dia 21 de outubro do corrente ano, encaminhem-se os autos à Diretoria Geral para as demais
providências a seu cargo, inclusive a remessa da via da parte interessada.

TC – 12543/2019 - IAGO VINICIUS DE MELO SANTOS
TC – 12548/2019 – GISELDA CARLOS DA SILVA SANTOS
TC - 12738/2019 – PATRÍCIA BASTOS DE CARVALHO
Fornecida a certidão de nada consta solicitada na inicial, após realização de pesquisa eletrônica no âmbito
deste Tribunal, proceda-se ao arquivamento do feito.

TC-8698/2018-PREFEITURA DE MARAVILHA
Juntada aos autos uma via do ofício nº 1168/2019-DGP.
Proceda-se a remessa à Diretoria de Tecnologia e Informática, para fins pertinentes.

TC-1164/2017-PREFEITURA DE MARAVILHA
Juntada aos autos uma via do ofício nº 1168/2019-DGP.
Proceda-se a remessa ao FUNCONTAS para atender ao sub-item 4.1 do Acórdão nº 2.575/2019.

TC-17334/2012-TCE
Face ao tempo decorrido, sem que tenha havido manifestação reiterativa do requerente, arquive-se.

TC-12673/2019-PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA
Sigam os autos ao Gabinete da Conselheira Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros.

TC-12747/2019-MARTA DIANA LUCINDO TENORIO
Arquivem-se os autos, considerando a existência do processo TC nº 12700/2019 sobre o mesmo teor.

TC-5472/2019-LUIZ ANDRE CORREIA DE OLIVEIRA
Juntadas aos autos uma via dos ofícios nº 1170/2019-DGP, 1171/2019-DGP, 1172/2019-DGP, 1173/2019DGP.
Retornem os autos ao Gabinete da Conselheira Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, em atendimento ao
item V do Acórdão nº 2-578/2019.

TC-12438/2019-MILTON ANGELO DOS SANTOS
Fornecida a certidão de nada consta solicitada na inicial, após realização de pesquisa eletrônica no âmbito
deste Tribunal, proceda-se ao arquivamento do feito.

TC-2448/2019-ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS
Juntada uma via do ofício nº 1174/2019-DGP.
Retornem os autos ao Gabinete do Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo.

TC-11583/2019-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
TC-11347/2019-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ
TC-12019/2019-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MACEIÓ- IPREV
Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante Relator do Grupo II no
biênio 2019/2020.

TC-11071/2019 SMTT
Retornem os autos à Diretoria Geral para que preliminarmente acoste aos autos cópia do Ofício nº.
254/2019-DG citado na inicial, em ato contínuo, evolua os autos à Diretoria Administrativa para adoção das
providências pertinentes.

TC-11325/2019-FUNCONTAS
Em atendimento ao solicitado no despacho retro, encaminhem-se os autos à Corregedoria para adoção das
providências pertinentes.

4

Ano CVII - Número 215
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Terça-Feira, 26 de novembro de 2019
TC-8406/2019-TJ/AL
Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por servidores desta Corte de Contas, considerando o
Dispositivo constante na inicial encaminhem-se os autos à Diretoria de Recursos Humanos para sobrestar o
presente processo.

TC-7258/2019- TJ/AL
Retornem os autos à Procuradoria Jurídica para se manifestar acerca da Juntada às fls. 39/44.

TC-12232/2019-DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Jurídica para se manifestar acerca da possibilidade jurídica de
atendimento ao solicitado na inicial.

TC-5311/2019-MINISTÉRIO DA SAÚDE
Considerando a orientação constante no Despacho n. 20/2019-/PG/GS do Ministério Público de Contas
junto a este TCE, encaminhem-se os autos à DFAFOE para adoção das providências pertinentes.

TC-10816/2019-ASSESSORIA MILITAR DO TCE
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Jurídica para análise e parecer quanto a possibilidade de
atendimento ao requerido na inicial.

TC-8290/2018-DIRETORIA GERAL
Encaminhem-se os autos à Diretoria Geral para conhecimento e posterior arquivamento.

TC-7345/2019-TCU-SECEX
Encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas para conhecimento e devidos fins.

TC-5994/2019-FTM-VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA-ME
Considerando o item II do Acórdão nº. 1-529/2019, relatado pelo Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo,
acostado às fls. 13/16, encaminhem-se os autos à Ouvidoria para conhecimento e devidos fins.

TC-13963/2012-FUNCONTAS
Considerando o descumprimento das normas legais vigentes, conforme disposto no parecer da Procuradoria
Jurídica, de ordem do Senhor Presidente, proceda-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado
para o exercício do seu mister, nos termos do art. 152, I, da Constituição do Estadual.
À Seção de Protocolo para as providências.

TC-852/2017-FUNCONTAS
Considerando o despacho de fl. 30, sigam os autos à Procuradoria Jurídica solicitando pronunciamento.

TC-15616/2018-CÂMARA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR
Com a informação de fl. 8, retornem os autos ao Gabinete do Conselheiro-Relator Rodrigo Siqueira
Cavalcante.

TC-4087/2018-OUVIDORIA
Juntada uma via do ofício nº 1185/2019-DGP.
Proceda-se ao arquivamento.

TC-6617/2019-3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFÓRMATICA LTDA EPP
Juntadas uma via dos ofícios nºs 1186/2019-DGP e 1187/2019-DGP.
Sigam os autos à DFAFOM, em razão do disposto no item 3 da Decisão Simples de fls. 178 a 181.

TC-12805/2019-ALMIR BRITO DE SENA
TC-12812/2019-INGRED CECILIA MORAES DE OLIVEIRA
Fornecida a certidão de nada consta solicitada na inicial, após realização de pesquisa eletrônica no âmbito
deste Tribunal, proceda-se ao arquivamento do feito.

TC-13890/2010-FUNCONTAS
Sigam os autos ao FUNCONTAS para arquivamento em pasta própria, conforme orientação da Douta
Procuradoria Jurídica desta Corte de Contas, despacho retro.

25.11.2019
TC-2844/2015-MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Tratam os autos de estoque desta Presidência.
Considerando que já constam nos autos juízo de admissibilidade (fls. 826, do TC-2844/2015),
encaminhem-se os autos ao Gabinete da Conselheira-Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros,
relatora do Grupo VII no biênio 2013/2014.

TC-9930/2019-TJ/AL
Com os documentos acostados pela Diretoria de Recursos Humanos às fls. 16/90, retornem os autos à
Procuradoria Jurídica, para análise final.

TC-8071/2019-OUVIDORIA
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Jurídica, para análise.

TC-13135/2016-CPL
Encaminhem-se os autos à Seção de Protocolo para informar se houve resposta ao Ofício nº. 194/2014DGP.
Voltando.

TC-12854/2019 – ROCHELLE THAYANA ALVES SILVA
TC12821/2019 - MARIA THAYSE SANTOS BUARQUE
Fornecida a certidão de nada consta solicitada na inicial, após realização de pesquisa eletrônica no âmbito
deste Tribunal, proceda-se ao arquivamento do feito.

TC-7944/2019 – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Encaminhem à Seção de Protocolo para manifestação quanto ao item ‘a’ do Despacho n. 307/2019
/5ªPC/SM, de fls. 45/46.

TC-2973/2019 – TCE
Fornecida a certidão solicitada na Inicial, proceda-se ao arquivamento do feito.

FRANKLIN ADRIANO CARDOSO DE BARROS
Diretor de Gabinete da Presidência
21/11/2019

TC-7109/2019-STN/MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Juntada uma via do ofício nº 1183/2019-DGP.
Retornem os autos ao Gabinete do Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo.
Analice de Moura Pinto
Responsável pela Resenha
TC-7103/2019- STN/MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Juntada uma via do ofício nº 1184/2019-DGP.
Retornem os autos ao Gabinete da Conselheira Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros.

TC-7104/2015-DETRAN
Encaminhem-se os autos ao Gabinete da Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, Relatora do
Grupo II no biênio 2011/12.
O Procurador de Contas Rafael Rodrigues de Alacântara, em substituição da 6ª Procuradoria de
Contas, emitiu os seguintes pareceres:
TC-3805/2017-FUNCONTAS
TC-8256/2012-FUNCONTAS
TC-7190/2013-FUNCONTAS
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PARECER N. 3012/2019/6ªPC/RA

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

Processo TCE/AL n. 1304/2018.

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

Interessado(a): Maria Teresa do Nascimento Santos
Assunto: Registro de aposentadoria
Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas
Classe: REG

PARECER N. 3009/2019/6ªPC/RA

EMENTA

Processo TCE/AL n. 3617/2018.

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

Interessado(a): Pedro Antônio de Oliveira

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

Assunto: Registro de aposentadoria

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

Classe: REG

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

EMENTA

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

RPPS. Precedentes do STF.

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

§9º, da CF).

RPPS. Precedentes do STF.

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

§9º, da CF).

requisitos para a aponsentação pelo RPPS, bem como dos

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

beneficiários de pensões concedidas anteriormente à novel orientação.

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

Precedentes do STF.

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

do STF.

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

Precedentes do STF.

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se
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convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

Precedentes do STF.

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

Precedentes do STF.

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,
além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.
Precedentes do STF.

PARECER N. 3008/2019/6ªPC/RA

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

Processo TCE/AL n. 7787/2016

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

Interessado: Josineide Costa Alves
Assunto: Registro de aposentadoria
Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

PARECER N. 3007/2019/6ªPC/RA

Classe: REG

Processos TCE/AL n. 437/2016

EMENTA

Interessado: Neurivania Pereira Nunes da Silva

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

Assunto: Registro de aposentadoria

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

Classe: REG

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

EMENTA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

RPPS. Precedentes do STF.

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

RPPS. Precedentes do STF.

§9º, da CF).

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

§9º, da CF).

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

requisitos para a aponsentação pelo RPPS, bem como dos

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

beneficiários de pensões concedidas anteriormente à novel orientação.

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a
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resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

§9º, da CF).

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

requisitos para a aponsentação pelo RPPS, bem como dos

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

beneficiários de pensões concedidas anteriormente à novel orientação.

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

Precedentes do STF.

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

requisitos para a aponsentação pelo RPPS, bem como dos

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

beneficiários de pensões concedidas anteriormente à novel orientação.

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

Precedentes do STF.

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

Precedentes do STF.

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,
além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.
Precedentes do STF.

PARECER N. 3007/2019/6ªPC/RA

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

Processos TCE/AL n. 437/2016

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

Interessado: Neurivania Pereira Nunes da Silva
Assunto: Registro de aposentadoria
Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

PARECER Nº 3006/2018/6ªPC/RA

Classe: REG

Processo TCE/AL n. 2234/2010

EMENTA

Interessado: Maria da Conceição Alves Flor

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

Assunto: Pensão.

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas.

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

EMENTA

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

ADMINISTRATIVO. PENSÃO. AUSÊNCIA DA LEI

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

DILIGÊNCIA.

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS
EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO
REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

PARECER N. 3005/2019/6ªPC/RA

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

Processo TCE/AL n. 1784/2014

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

Interessado: Maria Iracema de Oliveira Soares

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

Assunto: Registro de aposentadoria

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

Classe: REG

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

EMENTA

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

RPPS. Precedentes do STF.

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor
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Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

RPPS. Precedentes do STF.

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

RPPS. Precedentes do STF.

§9º, da CF).

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

§9º, da CF).

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

do STF.

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

do STF.

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

Precedentes do STF.

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,
além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.
Precedentes do STF.

PARECER N. 3046/2019/6ªPC/RA

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

Processo TCE/AL n. 11617/2017.

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

Interessado(a): Antônio Francisco Teles
Assunto: Registro de aposentadoria
Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas
Classe: REG

PARECER N. 3044/2019/6ªPC/RA

EMENTA

Processo TCE/AL n. 9694/2017.

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

Interessado(a): Amaro Vicente de Albuquerque

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

Assunto: Registro de aposentadoria

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

Classe: REG

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

EMENTA

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –
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AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

EMENTA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

RPPS. Precedentes do STF.

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

RPPS. Precedentes do STF.

§9º, da CF).

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

§9º, da CF).

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

do STF.

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

do STF.

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

Precedentes do STF.

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,
além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.
Precedentes do STF.

PARECER N. 3019/2019/6ªPC/RA

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

Processo TCE/AL n. 1424/2017

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

Interessado: Angelica Maria dos Santos Silva
Assunto: Registro de aposentadoria
Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

PARECER Nº 2993/2018/6ªPC/RA

Classe: REG

Processo TCE/AL n. 4830/2006
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Interessado: Maria Cicera da Silva

do STF.

Assunto: Pensão.

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas.

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

EMENTA

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

ADMINISTRATIVO. PENSÃO. AUSÊNCIA DA LEI

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

MUNICIPAL. MANIFESTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

DILIGÊNCIA.

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,
além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.
Precedentes do STF.
7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

Processo TCE/AL n. 15797/2013

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

Interessado: Cicero Firmiano dos Santos
Assunto: Registro de aposentadoria
Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas
Classe: REG
EMENTA

PARECER N. 3014/2019/6ªPC/RA

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

Processo TCE/AL n. 3654/2018.

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

Interessado(a): Adeirton de Aguiar Braga

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

Assunto: Registro de aposentadoria

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

Classe: REG

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

EMENTA

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

RPPS. Precedentes do STF.

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

§9º, da CF).

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

RPPS. Precedentes do STF.

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

§9º, da CF).

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para
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conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

Processo TCE/AL n. 10147/2016

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

Interessado: Ana Cristina Siqueira de Aquino

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

Assunto: Registro de aposentadoria

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

Classe: REG

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

EMENTA

do STF.

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

Precedentes do STF.

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de
ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor
Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

PARECER Nº 3004/2019/6ªPC/RA

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

Processo TCE/AL n. 12577/2016

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

Interessado: Maria José Melquiades da Silva

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

Assunto: Reserva

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas.

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

Classe: REG

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

1. Trata-se de registro do ato de transferência para reserva do Sr. Maria José Melquiades da

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

Silva professora no Município de Olho d’água das Flores.

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

2. Compete ao Tribunal de Contas do Estado apreciar, para fins de registro, a legalidade dos

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

atos das concessões de aposentadorias, reformas e pensões relativas ao pessoal da administração direta e

RPPS. Precedentes do STF.

indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, ressalvadas as melhorias

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório (art. 71, III, c/c art. 75, caput, da

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

CR).

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

3. No desempenho dessa competência, cumpre aos Tribunais de Contas examinar a

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

observância dos requisitos legais para a inativação/concessão de pensões/aposentadorias e a composição

§9º, da CF).

e fixação das parcelas dos proventos estabelecidos pela Administração.

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

4. Dessa forma, é imprescindível que a concessão da aposentadoria esteja acompanhada de

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

todos os documentos necessários para sua correta análise, entre eles destaca-se os documentos quanto ao

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

ato de admissão da requerente.

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

5. Ocorre que, em análise dos autos, não restou claro a forma de admissão do requerente, uma

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

vez que a portaria 47/2016 não esclarece qual a origem do ato de nomeação da interessada.

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

6. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas requer, inicialmente, nos termos do art. 57

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

do Regimento Interno, a realização de diligência, no sentido de oportunizar prazo à autoridade

do STF.

competente para juntar aos autos esclarecimentos quanto à origem do provimento da interessada,

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

remetendo cópia dos documentos que concretizaram a admissão desta.

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

Maceió, AL.

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

RAFAEL RODRIGUES DE ALCÂNTARA

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

Procurador do Ministério Público de Contas

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

Em substituição na 6ª Procuradoria de Contas

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,
além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.
Precedentes do STF.

PARECER N. 3003/2019/6ªPC/RA

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor
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do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.
Precedentes do STF.

PARECER N. 3002/2019/6ªPC/RA

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

Processo TCE/AL n. 2407/2014

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

Interessado: Maria Edla Machado Rocha
Assunto: Registro de aposentadoria

PARECER N. 3001/2019/6ªPC/RA

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

Processos TCE/AL n. 6467/2017

Classe: REG

Interessado: Edna Herculano Vilela da Silva

EMENTA

Assunto: Registro de aposentadoria

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

Classe: REG

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

EMENTA

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

RPPS. Precedentes do STF.

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

RPPS. Precedentes do STF.

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

§9º, da CF).

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

§9º, da CF).

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

do STF.

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

do STF.

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se
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convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

do STF.

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

Precedentes do STF.

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente
ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,
além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.
Precedentes do STF.

PARECER N. 2998/2019/6ªPC/RA

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

Processos TCE/AL n. 18084/2013

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

Interessado: Maria Ilma Cavalcante Silva
Assunto: Registro de aposentadoria
Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

PARECER N. 2999/2019/6ªPC/RA

Classe: REG

Processos TCE/AL n. 11394/2009

EMENTA

Interessado: Maria de Lourdes da Costa Silva

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

Assunto: Registro de aposentadoria

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

Classe: REG

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

EMENTA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

RPPS. Precedentes do STF.

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

RPPS. Precedentes do STF.

§9º, da CF).

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

§9º, da CF).

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se
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necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

§9º, da CF).

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

do STF.

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

do STF.

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

Precedentes do STF.

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.
Precedentes do STF.

PARECER N. 3000/2019/6ªPC/RA

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

Processos TCE/AL n. 11564/2009

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

Interessado: Manoel Messias Cardoso
Assunto: Registro de aposentadoria
Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas
Classe: REG

PARECER N. 2994/2019/6ª PC/RA

EMENTA

Processo: TCE/AL nº 14337/2015

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

Interessado: Maria Marinho da Silva

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

Assunto: Pensão por morte

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

EMENTA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE.

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

CÔNJUGE. QUALIDADE DE DEPENDENTE

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

VERIFICADA. PARECER PELO REGISTRO DO

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

ATO DE PENSÃO.

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO
GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de
ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

PARECER Nº 2992/2019/6ªPC/RA

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

Processo TCE/AL n. 2884/2017

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

Interessado: Carlos Jorge de Almeida

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

Assunto: Reserva

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas.

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

Classe: REG

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

1. Trata-se de registro do ato de transferência para reserva do Sr. Carlos Jorge de Almeida,

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

policial militar do Estado de Alagoas.

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

2. Compete ao Tribunal de Contas do Estado apreciar, para fins de registro, a legalidade dos

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

atos das concessões de aposentadorias, reformas e pensões relativas ao pessoal da administração direta e

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, ressalvadas as melhorias

RPPS. Precedentes do STF.

posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório (art. 71, III, c/c art. 75, caput, da

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

CR).

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

3. No desempenho dessa competência, cumpre aos Tribunais de Contas examinar a

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

observância dos requisitos legais para a inativação/concessão de pensões/aposentadorias e a composição

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

e fixação das parcelas dos proventos estabelecidos pela Administração.
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4. Dessa forma, é imprescindível que a concessão da aposentadoria esteja acompanhada de

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

todos os documentos necessários para sua correta análise, entre eles destaca-se os documentos quanto ao

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

ato de admissão da requerente.

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

5. Ocorre que, em análise dos autos, não restou claro a forma de admissão do requerente, uma

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

vez que o decreto n. 52.013/2017 não esclarece qual a origem do ato de nomeação da interessada.

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

6. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas requer, inicialmente, nos termos do art. 57

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

do Regimento Interno, a realização de diligência, no sentido de oportunizar prazo à autoridade

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

competente para juntar aos autos esclarecimentos quanto à origem do provimento da interessada,

do STF.

remetendo cópia dos documentos que concretizaram a admissão desta.

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

Maceió, AL.

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

RAFAEL RODRIGUES DE ALCÂNTARA

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

Procurador do Ministério Público de Contas

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

Em substituição na 6ª Procuradoria de Contas

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente
ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,
além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.
Precedentes do STF.

PARECER N. 2990/2019/6ªPC/RA

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

Processo TCE/AL n. 1447/2017

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

Interessado: José Ozias do Nascimento
Assunto: Registro de reserva

PARECER N. 2991/2019/3ªPC/RA

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

Processo TCE/AL n. 5764/2013

Classe: REG

Interessado: João Gabriel Carlos de Lira Lima

EMENTA

Assunto: Registro de pensão

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

Classe: REG

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

EMENTA

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

RPPS. Precedentes do STF.

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

RPPS. Precedentes do STF.

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

§9º, da CF).

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência
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Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

RAFAEL RODRIGUES DE ALCÂNTARA

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

Procurador do Ministério Público de Contas

§9º, da CF).

Em substituição na 6ª Procuradoria de Contas

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para
conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

PARECER N. 3055/2019/6ªPC/RA

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

Processo TCE/AL n. 10197/2016.

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

Interessado(a): Iara Maria Tenório de Barros Brandão

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

Assunto: Registro de aposentadoria

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

Classe: REG

do STF.

EMENTA

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

Precedentes do STF.

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de
ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor
Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

PARECER Nº 3054/2019/6ªPC/RA

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

Processo TCE/AL n. 12724/2017

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

Interessadas: Silvania Maria Santos de Mendonça, Maria Carolina Santos de Mendonça e

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

Maria Gabriela Santos de Mendonça

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

Assunto: Pensão

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas.

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

Classe: REG

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

1. Trata-se de registro do ato de concessão de pensão pelo falecimento do Sr. Erivan Lopes de

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

Mendonça, servidor da ativa do poder executivo estadual.

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

2. Compete ao Tribunal de Contas do Estado apreciar, para fins de registro, a legalidade dos

RPPS. Precedentes do STF.

atos das concessões de aposentadorias, reformas e pensões relativas ao pessoal da administração direta e

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, ressalvadas as melhorias

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório (art. 71, III, c/c art. 75, caput, da

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

CR).

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

3. No desempenho dessa competência, cumpre aos Tribunais de Contas examinar a

§9º, da CF).

observância dos requisitos legais para a inativação/concessão de pensões/aposentadorias e a composição

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

e fixação das parcelas dos proventos estabelecidos pela Administração.

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

4. Dessa forma, é imprescindível que a concessão da pensão esteja acompanhada de todos os

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

documentos necessários para sua correta análise, entre eles destaca-se os documentos quanto ao ato de

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

admissão da requerente.

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

5. Ocorre que, em análise dos autos, não restou claro a forma de admissão do requerente, uma

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

vez que nãoclarece qual a origem do ato de nomeação do falecido.

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

6. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas requer, inicialmente, nos termos do art. 57

do STF.

do Regimento Interno, a realização de diligência, no sentido de oportunizar prazo à autoridade

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

competente para juntar aos autos esclarecimentos quanto à origem do provimento da interessada,

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

remetendo cópia dos documentos que concretizaram a admissão desta.

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

Maceió, AL.

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em
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decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

Precedentes do STF.

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.
Precedentes do STF.

PARECER N. 3056/2019/6ªPC/RA

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

Processo TCE/AL n. 7767/2016.

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

Interessado(a): Carmelúcia Martins dos Santos
Assunto: Registro de aposentadoria

PARECER N. 3057/2019/6ªPC/RA

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

Processo TCE/AL n. 12854/2017

Classe: REG

Interessado: Maria Aparecida da Silva

EMENTA

Assunto: Registro de aposentadoria

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

Classe: REG

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

EMENTA

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

RPPS. Precedentes do STF.

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

RPPS. Precedentes do STF.

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

§9º, da CF).

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

§9º, da CF).

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

do STF.

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários
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de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF

do STF.

de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

do STF.

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.

convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

Precedentes do STF.

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.
Precedentes do STF.

PARECER N. 3059/2019/6ªPC/RA

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor

Processo TCE/AL n. 5634/2018.

do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

Interessado(a): Maria José Melquiades Cerqueira
Assunto: Registro de aposentadoria
Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas
Classe: REG

PARECER N. 3061/2019/6ªPC/RA

EMENTA

Processo TCE/AL n. 6864/2017.

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

Interessado(a): Maria Aparecida Duarte Lopes

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

Assunto: Registro de aposentadoria

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

Classe: REG

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

EMENTA

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

PREVIDENCIÁRIO – REGISTRO DE APOSENTADORIA,

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

REFORMA E PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF DE 1988 –

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

AUSÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA PELO

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

REMANSOSA DO STF – SITUAÇÃO JURÍDICA IRREGULAR

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

EFEITOS DA DECISÃO DO TCE-AL – PARECER PELO

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

REGISTRO, COM RESSALVA, E DETERMINAÇÕES AO

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

1. Somente o servidor público efetivo e o militar detêm o direito de

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

ingresso e fruição do Regime Próprio de Previdência do Servidor

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

Público (RPPS), nos termos do art. 40, caput, da CF de 1988 e do art.

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

1º, V, da Lei n. 9.717/1998.

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

2. Os servidores públicos admitidos sem concurso público até 05 de

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

outubro de 1983, ou seja, há pelos menos 5 anos da promulgação da

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

CF de 1988, possuem a garantia da estabilidade anômala por força do

RPPS. Precedentes do STF.

art. 19 da ADCT, porém, não detêm o atributo da efetividade, que

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

somente se origina com a nomeação para cargo efetivo após a

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

aprovação em concurso público. Precedentes do STF.

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

3. Por não serem efetivos, os servidores admitidos sem concurso

realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,

público antes da Constituição de 1988 não têm direito de ingressar no

§9º, da CF).

RPPS. Precedentes do STF.

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para

4. Os servidores admitidos sem concurso público terão resguardados

conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

o direito de aposentadoria e pensão pelo Regime Geral de Previdência

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a

Social (RGPS), com a contagem recíproca do tempo de contribuição

19

Ano CVII - Número 215
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Terça-Feira, 26 de novembro de 2019
realizado tanto no RPPS (art. 40, §9º, da CF) como no RGPS (art. 201,
§9º, da CF).

Órgão Ministerial: 3ª Procuradoria de Contas

5. Havendo alteração do entendimento da Corte de Contas para
conformá-lo à Constituição e à jurisprudência do STF, faz-se

CLAS.: PI/PO

necessária a modulação de efeitos do novo posicionamento de modo a
resguardar a situação dos servidores públicos admitidos antes da CF
de 1988 que já estejam aposentados ou que tenham preenchido os
requisitos para a aposentação pelo RPPS, bem como dos beneficiários

DECISÃO N. 11/2019/3ªPC/RA

de pensões concedidas anteriormente à novel orientação. Precedentes
do STF.
6. A modulação proposta é inaplicável aos servidores admitidos sem
concurso público após a promulgação da CF de 1988, porquanto se

1. Trata-se de expediente (Memorando Circular n. 77/2019) encaminhado

trata de ato ilícito flagrantemente inconstitucional que não se
convalida com o decurso tempo. Nesses casos, não há falar em

pela Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE-AL), encaminhando a

decadência administrativa, uma vez que o ato manifestamente
ofensivo à CF não ostenta o requisito da confiança a ser protegida,

avaliação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC da

além de subverter a força normativa obrigatória da Constituição.
Precedentes do STF.

Corte de Contas alagoana, com o Mapa de Controle e Monitoramente do exercício de 2019 e a

7. Parecer pelo registro, com ressalva, com determinações ao gestor
do instituto de previdência e proposta de edição de súmula pelo TCEAL.

Avaliação da Qualidade e Agilidade realizada no exercício de 2017.

PARECER Nº 3062/2019/6ªPC/RA

2. É o breve relatório.

Processo TCE/AL nº 11614/2017
Interessada: Andréa Lucia Alves Martins

3. O Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas –

Assunto: Aposentadoria por invalidez
Órgão Ministerial: 6ª Procuradoria de Contas

MMD-TC é uma louvável iniciativa da ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais

Classe: REG
ADMINISTRATIVO – REGISTRO DO ATO DE

de Contas do Brasil) e constitui uma oportunidade ímpar para conhecer com amplitude e

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
PROVENTOS PROPORCIONAIS –

profundidade o atual estágio de desenvolvimento do TCE-AL, especialmente as áreas que

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS –
PARECER PELO REGISTRO E REMESSA DOS

demandam melhoria.

AUTOS AO ÓRGÃO GESTOR DO RPPS.

4. A vista disso, faz-se oportuno a instauração de processo administrativo
Nathálya Ataíde Fernandes

próprio no âmbito deste Ministério Público de Contas para analisar com maior acuidade a

Assessora da 3ª Procuradoria de Contas
Responsável pela Resenha

O Procurador de Contas Rafael Rodrigues de Alacântara, titular da 3ª Procuradoria de Contas, emitiu as
seguintes decisões e portarias:

avaliação do MMD-TC do TCE-AL, visando identificar os pontos em que a Corte de Contas

alagoana demanda ajustes e melhorias, com as possíveis contribuições que o Parquet de

Contas pode oferecer.

Expediente: Memorando Circular n. 77/2019
5. Diante do exposto, determino a instauração de Processo Administrativo
Interessado(a): Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
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por seu representante legal com atuação na 3ª Procuradoria de Contas, no uso das atribuições
Ordinário (PO) com o escopo acima referido.
definidas nos arts. 129, inc.VI, da CR/88; 149, inc. IV e parágrafo único, “a”, da Constituição

Estadual; 1º e 3º, inc. V, VI, VIII, IX e X, da Lei n. 4.780, de 28 de maio de 1986, c/c a
6. Lavre-se a Portaria correspondente.
Ordem de Serviço n. 5, de 15 de dezembro de 2011, (DOE de 16.12.2011) e Ordem de
7. Publique-se.
Serviço n. 02, de 31 de julho de 2012 (DOE de 02.08.2012), CONSIDERANDO o teor das
8. Após, retornem-me os autos conclusos para análise do resultado MMDinformações contidas no Memorando Circular n. 77/2019; e CONSIDERANDO os

fundamentos explicitados no Despacho retro; RESOLVE instaurar o presente procedimento
TC do TCE/AL e avaliação das providências futuras.
administrativo ordinário (PO) com a seguinte finalidade: Analisar com maior acuidade a

avaliação do MMD-TC do TCE-AL, visando identificar os pontos em que a Corte de
Maceió, 25 de novembro de 2019.
Contas alagoana demanda ajustes e melhorias, com as possíveis contribuições que o

Parquet de Contas possa oferecer.
RAFAEL RODRIGUES DE ALCÂNTARA

Procurador do Ministério Público de Contas
Maceió, AL, 25 de novembro de 2019.
Titular da 3ª Procuradoria de Contas

RAFAEL RODRIGUES DE ALCÂNTARA
Expediente: Memorando Circular n. 77/2019
Procurador do Ministério Público de Contas
Interessado(a): Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
Titular da 3ª Procuradoria de Contas
Órgão Ministerial: 3ª Procuradoria de Contas

CLAS.: PI/PO

PORTARIA 3ª PC N. 04, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.
Expediente: “Fale conosco” do MPC-AL

Interessado(a): Jean Maycon da Silva
ABERTURA DE PROCEDIMENTO
Órgão Ministerial: 3ª Procuradoria de Contas
ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO (PO).
CLAS.: PI/PO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS,

21

Ano CVII - Número 215
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Terça-Feira, 26 de novembro de 2019
DECISÃO N. 12/2019/3ªPC/RA

carga horária, natureza do cargo (efetivo, comissionado temporário,

etc), vencimento (especificando as verbas que o integram), a forma
1. Trata-se de notícia de fato encaminhada pelo Sr. Jean Maycon da Silva
de ingresso (concurso público ou não) e a data de ingresso no
por meio do canal “fale conosco” do MPC-AL, informando que o quadro de pessoal da
serviço público;
Câmara Municipal de Traipu não conta com servidores públicos efetivos admitidos por meio
b) se há terceirizados em exercício na Câmara Municipal de Traipu e,
de concurso público, apresentando apenas servidores “contratados” de forma irregular.
em caso positivo, indicar a relação nominal com o valor da

remuneração, atividades exercidas, a empresa responsável pela
2. É o breve relatório.
contratação e o respectivo processo licitatório;
3. Em pesquisa realizada no portal de transparência da Câmara Municipal
c) Se foi realizado concurso público pela Câmara Municipal de Traipu
de Traipu, verifica-se que, aparentemente, o seu quadro de pessoal é formado exclusivamente
nos últimos 30 anos, informando quando foi realizado o último
por servidores comissionados. A folha de setembro de 2019 (documento anexo) indica a
certame. Em caso negativo, apresentar defesa com os fundamentos
existência de 19 servidores comissionados, ao passo que não há a indicação de qualquer
fáticos e jurídicos que levaram a atual gestão a não cumprir o
servidor efetivo.
mandamento constitucional do art. 37, II, da CF de 1988, devendo

apresentar os documentos e provas que sustentam as razões de
4. Diante do exposto, determino a instauração de Processo Investigativo
defesa.
(PI) com a finalidade apurar possível ofensa ao art. 37, II, da CF de 1988 pela Câmara

Municipal de Traipu. .
7. As informações supra devem ser apresentadas diretamente ao

Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, situado na Av. Fernandes Lima,
5. Lavre-se a Portaria correspondente.
1047 (Prédio do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas), 2º andar, Farol, Maceió,
6. Oficie-se ao Presidente da Câmara Municipal de Traipu dando ciência
Alagoas, CEP: 57.055-000.
da presente decisão e requisitando, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações e

documentos:
8. Dê ciência da presente decisão ao cidadão denunciante.

9. Publique-se.
a) a relação de todos os servidores públicos da Câmara Municipal de

Traipu, separados por gabinete/setor em que atuam, contendo os
Maceió, 25 de novembro de 2019.
seguintes dados: nome completo, inscrição no CPF, cargo ocupado,

RAFAEL RODRIGUES DE ALCÂNTARA
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Procurador do Ministério Público de Contas

parágrafo único, IV);

Titular da 3ª Procuradoria de Conta

CONSIDERANDO que a Constituição da República prescreve que é dever da família, da sociedade e do
Estado que assegurem, com absoluta prioridade, os direitos da criança, do adolescente e do jovem,
conforme consta no seu art. 227, caput;

Expediente: “Fale conosco” do MPC-AL

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº. 8.069/90, art. 4º,
parágrafo único) estipula que a garantia da absoluta prioridade na implementação dos direitos das crianças e
dos adolescentes compreende, entre outros, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de
relevância pública; a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; e a destinação
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude;

Interessado(a): Jean Maycon da Silva
Órgão Ministerial: 3ª Procuradoria de Contas
CLAS.: PI/PO

CONSIDERANDO que as leis orçamentárias têm um papel instrumental e estratégico na consecução dos
deveres constitucionais e infraconstitucionais acima especificados;

PORTARIA 3ª PC N. 05, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO
INVESTIGATIVO (PI).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS,
por seu representante legal com atuação na 3ª Procuradoria de Contas, no uso das atribuições
definidas nos arts. 129, inc.VI, da CR/88; 149, inc. IV e parágrafo único, “a”, da Constituição
Estadual; 1º e 3º, inc. V, VI, VIII, IX e X, da Lei n. 4.780, de 28 de maio de 1986, c/c a
Ordem de Serviço n. 5, de 15 de dezembro de 2011, (DOE de 16.12.2011) e Ordem de
Serviço n. 02, de 31 de julho de 2012 (DOE de 02.08.2012), CONSIDERANDO o teor das
informações contidas no Memorando Circular n. 77/2019; e CONSIDERANDO os
fundamentos explicitados no Despacho retro; RESOLVE instaurar o presente procedimento
investigativo (PI) com a seguinte finalidade: Verificar o cumprimento do art. 37, II, da
Constituição Federal de 1988 pela Câmara Municipal de Traipu.

Maceió, AL, 25 de novembro de 2019.

RAFAEL RODRIGUES DE ALCÂNTARA
Procurador do Ministério Público de Contas

CONSIDERANDO que a insuficiência das dotações orçamentárias nas áreas de saúde básica e assistência
social, diminuindo a efetividade das políticas públicas responsáveis por assegurar direitos humanos
fundamentais de crianças e adolescentes, podem causar até 20 mil mortes e 124 mil hospitalizações de
crianças com menos de 5 anos de idade até 2030, no Brasil e que tais doenças podem ser evitadas com o
incremento na renda das famílias e no orçamento público, especialmente nos programas sociais e na saúde,
vez que são capazes de reduzir a vulnerabilidade social[1];
CONSIDERANDO que em Maceió, no censo de 2010, 25% da população era de crianças e adolescentes e
que a população municipal, estimada para 2019, é de 1.018.948; e que se acrescermos para população de
crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos) residentes no município, em 2010, correspondiam a 52,69%
da população, sendo que de 0 a 14 anos, configurava 24,9%;
CONSIDERANDO que o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, trata
crianças e adolescentes como público prioritário no desenvolvimento da sua política e prevê um conjunto
de serviços imprescindíveis que se destinam, exclusivamente ou não, ao atendimento dessa população com
foco na prevenção e enfrentamento das diferentes formas de violação de direitos;
CONSIDERANDO que Maceió tem, em sua rede de assistência social, apenas 16 Centros de Referência
em Assistência Social - CRAS (e dentre esses, apenas 13 destes ofertam o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo, em horário bastante restrito de atendimento às crianças e adolescentes, sendo
que, em regra, atendem esse púbico apenas duas vezes por semana), quando, para atendimento adequado de
sua população vulnerável deveria ter 40, com frequência dirária[2],;
CONSIDERANDO que Maceió possui 05 Unidades de Centros de Referência Especializada em
Assistência Social para cobertura total de seu território, uma vez que cada uma destas Unidades referencia
até 200 mil habitantes;
CONSIDERANDO os dados relativos aos casos de violência/violação de direitos atendidos pelos CREAS
em 2018, que apontam que a parte alta da cidade apresenta os maiores índices de violência e
vulnerabilidade pessoal e social de crianças e adolescentes, e que, desta forma, não existe a adequada
cobertura da rede no Território da Região Administrativa 06[3];
CONSIDERANDO que o PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e
Indivíduos é o único serviço obrigatório a todos os CREAS e se destina às crianças e adolescentes vítimas
de violência e/ou violação de direito (o que inclui crianças e adolescentes identificados em situação de
trabalho infantil, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa) e de proteção, na perspectiva de
inclusão e proteção social do indivíduo e de sua família;
CONSIDERANDO que Maceió possui um Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo, que objetiva
realizar ações para Adolescentes em Conflito com a Lei atendidos pelo Serviço de Proteção Social a
Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de
Serviços à Comunidade (PSC) e que esse Plano prevê ações em diversas secretarias do município que, sob
o princípio da socioeducação, devem realizar atividades e projetos com esses adolescentes;

Titular da 3ª Procuradoria de Contas

Nathálya Ataíde Fernandes
Assessora da 3ª Procuradoria de Contas

CONSIDERANDO que apenas os CREAS do Poço – Região Administrativa 05 - e de Santa Lúcia –
Região Administrativa 03 - possuem o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de
Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e que
os demais CREAS não apresentam estrutura física e recursos humanos para o respectivo atendimento, em
desatenção ao imperativo legal da regionalização do atendimento;

Responsável pela Resenha

CONSIDERANDO que o Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo prevê o desenvolvimento de
atividades para adolescentes em conflito com a lei, como cursos de formação para guias turísticos, agentes
de cultura nos seus respectivos bairros, ações de educação numa perspectiva diferente da educação formal,
entre outros;
PARECERES, PORTARIAS E DESPACHOS DA SEGUNDA PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS.
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecimento e efetividade de uma política de atenção ao egresso,
na forma do previsto no citado Plano Decenal, o qual deve incidir na construção e/ou aprimoramento em
relação a indicadores, que, por sua vez, são orientadores do PPA, LDO e LOAS, na forma do previsto no
artigo 5º, VI da Lei 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo;
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA MPC/MPE/MPT -AL Nº 01/2019.
CONSIDERANDO que as atividades mais solicitadas pelos Serviços de
Acolhimento Institucional, pelo Serviço de Abordagem Social e para adolescentes retirados do trabalho
infantil ilegal, acolhidos ou não, bem como para aqueles que se encontram em situação de rua, são os
cursos profissionalizantes, como proposta viável de saída da condição de vulnerabilidade;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE ALAGOAS o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DE ALAGOAS, pelos
Procuradores e Promotores de Justiça signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais,
especificamente as previstas nos artigos 127 e 129, II e IX, c/c art. 130 da Constituição Federal; no artigo
27, parágrafo único, IV, da Lei nº. 8.625/1993 e no art. 5º, parágrafo único, IV, da Lei Complementar
Estadual nº 15/1996 c/c art. 150 da Constituição Estadual, e ainda:
CONSIDERANDO que o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, o Ministério Público do
Estado de Alagoas e o Ministério Público do Trabalho são instituições permanentes, essenciais à função de
controle externo do Estado, incumbindo-lhes a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme preceitua o art. 127 c/c art. 130 da Constituição
Federal de 1988;
CONSIDERANDO que para o atendimento das incumbências dispostas no art. 127, caput, e art. 129, II e
IX, ambos da Constituição da República, a Lei nº. 8.625/93 permite ao Ministério Público de Contas, ao
Ministério Público do Estadual e ao Ministério Público do Trabalho expedirem recomendações,
requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito (art. 27,

CONSIDERANDO que todo o orçamento previsto pela Secretaria Municipal de Assistência Social para a
proteção social (que inclui básica e especial – CRAS E CREAS, respectivamente), no PL LOA 2020, é de
R$ 21.421.006,00, que, evidentemente, não contempla ampliação desses serviços;
CONSIDERANDO que o Fundo da Infância e Adolescência - FIA tem por finalidade ser ferramenta da
política de atendimento dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente no eixo de promoção dos
direitos humanos, financiando os projetos que venham a atuar na garantira da promoção e defesa dos
direitos desse segmento em situação de vulnerabilidade pessoal e social;
CONSIDERANDO que não foi identificada no PLOA 2020 previsão orçamentária que destine recursos ao
FIA, tampouco de verbas destinadas ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA, o que demonstra a falta de clareza do PL ou a omissão dos poderes públicos no atendimento
prioritário as políticas públicas voltadas ao orçamento da criança e do adolescente;

CONSIDERANDO que a saúde pública em Maceió atende apenas 45,21% da população[4], com serviço
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de atenção básica e 36,14% de cobertura da população, em saúde bucal;

Bairro

CONSIDERANDO que a previsão legal é de que 1 Centro de Atendimento Psicossocial – álcool e outras
drogas, com leito 24h (CAPS ad III) seria referência de atendimento (incluindo o público infantojuvenil)
para cada 150 mil habitantes e que Maceió conta com apenas um (déficit de 5);[5]
CONSIDERANDO que a previsão legal é de que cada Centro de Atendimento Psicossocial Infantojuvenil
- CAPSi seja referência de atendimento para 70 mil habitantes e em Maceió temos apenas um (déficit de
13);[6]
CONSIDERANDO a ausência de Unidade de Acolhimento Infantojuvenil – UAI (“internação” para
dependentes crianças e adolescentes) na rede de atenção psicossocial de Maceió – RAPS;

Pop.
10 a 19
[12]

Antares 3.595
Barro
2.784
Duro

% Nasc. % nasc.
vivos
mães 10 vivos mães
a 19
anos[13]
- 10 a 14
anos[14]

Ed.
Inft.

11,4
16,7

Não
2

0,6
0,8

no
bairro

Creche Esc.
no
bairro Mun.

CRAS
refer.

no
bairro

Não
Não

2
3

Não
Não

CONSIDERANDO a previsão de R$ 11.773.120,00 para estruturação da RAPS no PL LOA 2020;
CONSIDERANDO que na comunidade Sururu de Capote, nesta cidade, cerca de 32,3% das crianças de
até 07 anos têm desnutrição grave ou moderada[7], o que são índices equivalentes à África subsariana e
70% têm algum grau de desnutrição;
CONSIDERANDO que todo o orçamento previsto pela Secretaria Municipal de Assistência Social para
alimentação e nutrição, no PL LOA 2020, é de R$ 1.392.000,00 e que no PL LOA 2020, na previsão
orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, não é possível identificar rubricas orçamentárias para
recuperação nutricional;
CONSIDERANDO a Portaria MS/GM n. 1.992, de 25 de maio de 2014, que redefine as diretrizes da
Política Nacional de Atenção à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei (PNAISARI), que traz como
pauta a implementação e o acompanhamento desta numa gestão compartilhada;
CONSIDERANDO que o Plano municipal de educação (vigência até 2025) tem como meta 01 ampliar
a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender 100% (cem por cento) das crianças até
03 anos até o final de sua vigência;
CONSIDERANDO que apenas 25,1% das crianças entre 0 e 3 anos de idade têm acesso à creche em
Maceió; [8]
CONSIDERANDO no índice de 35.789 jovens assassinados no Brasil em 2017, Alagoas registra um
aumento de 5,1% entre 2016 e 2017 na faixa etária de 15 a 29 anos de idade[9]
CONSIDERANDO que no ano de 2018, 72,5% das pessoas que sofreram morte violenta em AL, foram
vítimas de arma de fogo. Desses, 36,26% tinham entre 0 e 22 anos de idade; 11,5% entre 12 e 17 anos;
76,96% eram negros e pardos; e apenas 56% estavam no ensino fundamental (completo ou não); em
evidente contraste aos 0.59% dos assassinados, que possuíam ensino superior.[10]
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CONSIDERANDO que as crianças que estão fora da escola estão mais expostas a situações de abandono,
maus tratos e abuso sexual e que, em audiências públicas realizadas pelo Ministério Público Estadual ao
longo de 2019, o pleito da população denotava a oferta de vagas em creches;

Cruz das 2.204
Almas
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0

1

Não

3

1

CONSIDERANDO a metodologia desenvolvida pela Fundação Abrinq, pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF) e pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) para monitorar os gastos
do orçamento público direcionados para crianças e adolescentes;
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CONSIDERANDO que[11]
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CONSIDERANDO que no período entre 2014 e 2018, o SIM identificou que 85,44% das mortes violentas
ocorridas em Maceió, capital de Alagoas, foram cometidas com arma de fogo; estando 25,29% das vítimas
entre os jovens de 15 a 19 anos de idade; e 91,8% entre os negros e pardos;

CONSIDERANDO que apenas a secretaria municipal de assistência social e a secretaria municipal de
trabalho, abastecimento e economia solidária preveem recursos exclusivos destinados à criança e ao
adolescente;
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Promotora de Justiça
RESOLVEM:
RECOMENDAR ao PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ dentro dos limites
constitucionais, observada a independência e a discricionariedade deste Poder, que na votação do PL
LOA 2020, promova a readequação das ações mencionadas, sugerindo:

Marcus Rômulo Maia de Melo

a)
Que seja especificado, pelo menos um programa exclusivo e um não exclusivo para atendimento dos
direitos fundamentais das crianças e adolescentes em cada secretaria do município, medida que vem em
complementação àquela disposta no item “a” da Recomendação Conjunta MPC/MPE-AL nº. 01/2019
/2ªPC/PBN ;

Ubirajara Ramos

b)

Promotor de Justiça

Promotor de Justiça

Que sejam emendadas as seguintes previsões orçamentárias:

Marília Cerqueira

b.1.) Aumentar o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS para permitir a
implantação de, pelo menos, mais quatro CRAS em Maceió, priorizando as Regiões Administrativas com
maiores carências, no ano de 2020;

Promotora de Justiça

b.2.) Aumentar o orçamento da SEMAS para possibilitar a implantação de mais um CREAS, na RA 06,
onde não há cobertura adequada pela rede de atendimento, no ano de 2020;

Micheline Tenório
Promotora de Justiça

b.3.) Aumentar o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS para permitir a oferta
de atendimento para crianças e adolescentes, nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
durante todos os dias da semana, no contraturno escolar, com atividades esportivas e culturais;

Paulo Henrique Prado

b.4) Aumentar o orçamento da SEMAS para permitir oferta do serviço de Proteção ao adolescente em
cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de prestação de serviço à comunidade
(PSC), atendendo à legalmente prevista regionalização da rede de atendimento;

Promotor de Justiça

b.5) Aumentar o orçamento da SEMAS para que atinja valores suficientes à oferta PERMANENTE de
cursos profissionalizantes aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto,
atendendo à previsão do Plano Decenal de Atendimento Socioecativo; bem como para adolescentes
retirados do trabalho infantil ilegal e institucionalizados em entidades de acolhimento e em situação de rua;

Alexandra Beurlen
Promotora de Justiça

b.6) Seja emendado o PL LOA 2020 para incluir, no orçamento da SEMAS, disposição orçamentária a fim
de ser instituído Programa de Atenção aos Egressos do Sistema Socioeducativo;

Dalva Tenório

b.7) Aumentar o orçamento da Secretaria de Assistência Social a fim de possibilitar a contratação, na
condição de jovem aprendiz, pelo Município de Maceió, de adolescentes que tenham sido identificados
pelas equipes de abordagem em situação de trabalho infantil ilegal, os institucionalizados em entidades de
acolhimento e em situação de rua;

Promotora de Justiça

Rafael Rodrigues de Alcântara

b.9) Aumentar o orçamento da Secretaria Municipal de saúde – SMS para incluir a co-participação na
execução da Política Nacional de Atenção à Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei – PNAISARI;

Procurador de Contas

b.10) Aumentar o Orçamento da SMS destinado à RAPS para permitir a implantação de, pelo menos, 1
CAPS ad III, 1 CAPS i e 1 UAI no ano de 2020, de forma a atender o Plano Municipal de Saúde e execução
de sentença transitada em julgado, em curso na 28ª Vara Cível da Capital – Infância e Juventude;

Ministério Público de Contas

b.11) Aumentar o Orçamento da Secretaria Municipal de Educação - SEMED destinado à construção de
creches/CEMEIS, para incluir recursos próprios suficientes para a construção de, pelo menos, 10 creches
para atendimento em horário integral, nos bairros de maior vulnerabilidade social, no ano de 2020; de
forma a atender à previsão do Plano Municipal de Educação e aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável;

Virgínia de Araújo Gonçalves Ferreira

Procuradora do Trabalho

b.12) Acrescer o Orçamento da Secretaria Municipal de Educação - SEMED destinado à formação de
professores em Educação em Direitos Humanos;
c) Seja questionado à Secretaria Municipal de Saúde os valores e fontes dos recursos destinados à
recuperação nutricional de crianças e adolescentes e se há critério de indicação de população beneficiada e
se são suficientes, não sendo, seja emendado o PLOA para que atenda, efetivamente, à população;
d) Seja questionado à Secretaria Municipal de Assistência Social os valores e fontes dos recursos
destinados ao CMDCA e FIAe se são suficientes para atender à função legal de ambas as instituições. Não
sendo, seja emendado o PLOA para que atenda;
e) Seja questionado à Secretaria Municipal de Educação como pretende atender ao Plano Municipal de
Educação no tocante à inserção de 100% das crianças de 0 a 3 em creches até 2025;
Ressalte-se que, embora não vinculativa, a presente Recomendação constitui prova
inequívoca de orientação prévia e cientificação da Câmara Municipal de Vereadores quanto à necessidade
de adoção das medidas acima especificadas, no exercício das atribuições de controle inerentes a essa Casa.
Assim, a não observância dos termos da presente Recomendação, além de ensejar as sanções
administrativas que sejam cabíveis, poderá ocasionar a propositura de ações civis públicas para garantir
recursos necessários e suficientes à execução de políticas públicas indispensáveis à garantia de direitos
fundamentais de crianças e adolescentes.
Ademais, com fundamento no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº. 8.625/1993 e no art. 9º da Resolução
CNMP nº. 164/2017, DEVERÁ ser dada imediata e adequada publicidade aos termos desta
recomendação, assim como deverá ser fornecida resposta, por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar
do recebimento, sobre o seu acatamento ou não, informando, em caso positivo, as providências adotadas
para o seu atendimento ou, em caso negativo, a justificativa para o seu não acolhimento.
Esclarece-se, ainda, que o atendimento a esta Recomendação não é causa para o não cumprimento de
nenhuma das normas constitucionais e infraconstitucionais em vigor.

[1]
www.journals.plos.org – “Child morbidity and mortality associated wuith alternative policy
responses to the economic crisis in Brazil: a nationwide microsimulation study”. O estudo envolveu
pesquisadores da Fiocruz Minas, UFBA, Imperial College de Lodres, IPEA e Universidade de Stamford,
nos Estados Unidos.
[2]

[4]

DATASUS/IBGE/GGPS/GATC. SMS de Maceió.

[5]

http://cidadao.saude.al.gov.br/unidades/caps/

[6]

http://cidadao.saude.al.gov.br/unidades/caps/

[7]

UFAL

[8] (segundo o censo de 2010 e avaliação do então Ministério do Desenvolvimento Social e combate em
seus "subsídios para elaboração do PPA municipal"
[9]

Maceió, 21 de novembro de 2019.

Fernanda Moreira

http://www.assistenciasocial.al.gov.br/programas-projetos/protecao-social-basica-1/cras-paif

[3]
Maceió utiliza 100% da capacidade de atendimento dos CREAS para cobertura da população em
situação de violação de direitos em suas Regiões Administrativas. Ocorre que há uma projeção
populacional com significativo aumento já para 2019. Diante da necessidade de abrangência e atenção
específica da rede de atendimento para o Território Administrativo 06, através de um Centro de Referência
Especializada e Assistência Social – CREAS, próprio, que atenda aos bairros de Santos Dumont, Clima
Bom, Rio Novo, Santa Amélia, Fernão Velho, Chã da Jaqueira e adjacências (atualmente recebendo
cobertura acrescida à própria do CREAS de Santa Lúcia), faz-se necessária a implantação de um novo
CREAS no município. O próprio município, reconhecendo a necessidade, inseriu a demanda no último
diagnóstico feito pela Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, aprovado pelo Conselho de
Assistência Social do Município. Tal carência foi também objeto de discussão e deliberação das IX e X
Conferências Municipais de Assistência Social.

IPEA E FORUM NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

[10] Perfil de vitimização - crimes violentos letais intencionais realizado pelo Núcleo de Estatística e
Análise Criminal da Secretaria do Estado de Segurança Pública de Alagoas
[11] Levantamento realizado pela rede da infância em julho 2018
[12] Fonte: secretaria municipal de saúde de Maceió
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[13] Fonte: secretaria municipal de saúde de Maceió, dados de 2015

Interessado: ADRIANAO ARAÚJO SILVA

[14] Idem

Classe: REG.

[15] Fonte: secretaria municipal de saúde de Maceió, dados de 2015
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”.
Maceió, 26 de novembro de 2019.

Antonio Alves Pereira Netto
Responsável 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, 26 de novembro de 2019

DESPACHO n.1125/2019/6ª PC/
DESPACHO n.1123/2019/6ª PC/
Processo TC: 7449/2018 Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: MARIA DE LOURDES 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).

Processo TC: 6533/2016
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: MARIA NEIDE DA SILVA PINHEIRO
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, 26 de novembro de 2019

Em Maceió, 26 de novembro de 2019

DESPACHO n.1124/2019/6ª PC/
Processo TC: 9679/2017
DESPACHO n.1122/2019/6ª PC/
Processo TC: 3673/2018
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES

Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: JUAREZ ESTÊNIO DA SILVA
Classe: REG.

Interessado: IVONETE DE ARAÚJO MENDONÇA
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).

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, 26 de novembro de 2019

Em Maceió, 26 de novembro de 2019
DESPACHO n.1128/2019/6ª PC/
DESPACHO n.1126/2019/6ª PC/
Processo TC: 12613/2017
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES

Processo TC: 7009/2016
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: JOSE JAIRO IZIDORO DOS SANTOS
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Classe: REG.

Luciana Calheiros
Responsável pela Resenha

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, 26 de novembro de 2019

DESPACHO n.1129/2019/6ª PC/
Processo TC: 16489/2017
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: JOSÉ TEIXEIRA DE MENDONÇA
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”.

Processo(s) despachado(s) em 25/11/2019
Processo TC: 5165/2012
Interessado: GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR
Assunto: BALANÇO/BALANCETE
De ordem, em atenção ao cumprimento do Memorando nº 191/2019, devolvam-se os presentes autos ao
setor para o devido arquivamento.
Remeta-se à: ARQUIVO
Processo TC: 6151/2019
Interessado: FUNCONTAS/TCE/AL
Assunto: DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PERANTE AO TCE/AL
De ordem. Encaminhem-se os presentes autos ao setor para informar se o balancete do mês de junho de
2018 da SEDETUR foi entregue dentro do prazo regulamentar da Resolução Normativa nº 003/2001 desta
Corte de Contas, pois às fls. 02 consta uma afirmação de que os documentos foram entregues fora do prazo
regulamentar e às fls. 05 dos autos afirma que não foram entregues. Após, retornem os autos para
providências cabíveis.
Remeta-se à: DFAFOE
Processo TC: 615/2019
Interessado: AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS ARSAL
Assunto: CONTRATAÇÃO/AJUSTES/INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Conselheiro Substituto Sérgio Ricardo Maciel, relator do grupo
IV, biênio 2017/2018.
Remeta-se à: GABINETE DO CONSELHEIRO SUBSTITUTO SERGIO RICARDO MACIEL (1/3)

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, 26 de novembro de 2019

DESPACHO n.1112/2019/6ª PC/
Processo TC: 3519/2019
Assunto: APOSENTADORIA/RESERVAS/PENSÕES
Interessado: MARIA HELENA DOS SANTOS MELO
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, 26 de novembro de 2019

Processo(s) despachado(s) em 25/11/2019
Processo TC: 2403/2016
Interessado: MINISTERIO PUBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
ALAGOAS
Assunto: REPRESENTAÇÃO
Considerando o Aviso de Recebimento (entregue ao destinatário em 29/03/2019), encaminhem-se os
presentes autos à Seção de Protocolo com vistas à certificação do envio de resposta referente ao Ofício nº
327/2019-DGP. Após, retornem à relatora.
Remeta-se à: SEÇÃO DE PROTOCOLO
Processo TC: 14153/2015
Interessado: MOVIMENTOS CARAS PINTADAS
Assunto: REPRESENTAÇÃO
Considerando o Aviso de Recebimento (entregue ao destinatário em 13/06/2018), encaminhem-se os
presentes autos à Seção de Protocolo com vistas à certificação do envio de resposta referente ao Ofício nº
245/2018-DGP. Após, retornem à relatora.
Remeta-se à: SEÇÃO DE PROTOCOLO
Processo TC: 12819/2019
Interessado: OUVIDORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
Assunto: SOLICITAÇÃO
Em atenção ao disposto no art. 191, §2º da Resolução Normativa n. 003/2001 (RITCE/AL), de ordem,
encaminhem-se os presentes autos ao Gabinete da Presidência. Após, encaminhem-se os autos diretamente
ao Ministério Público de Contas.
Remeta-se à: GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Processo TC: 9885/2016
Interessado: MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
Assunto: REPRESENTAÇÃO
Trata-se de representação em desfavor do município de Coruripe em razão do descumprimento às
exigências da Lei de Acesso à Informação e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tendo em vista a defesa
apresentada pelo prefeito do referido município nos autos do processo TC nº 12561/2017, apenso ao
processo principal, de ordem, encaminhem-se os autos à DFAFOM para que no PRAZO DE 15 DIAS se
manifeste acerca da regularidade do Portal da Transparência do município de Coruripe, mormente se o
portal atende a todos os requisitos apontados na fl. 07 da representação.
Remeta-se à: DFAFOM
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