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P R O C E S S O TC–02.624/07
Paraíba Previdência – PBPREV Reforma por
invalidez.
Cumprimento
de
Resolução.
Concessão de registro.

ACÓRDÃO AC2 - TC - 02450/2011
RELATÓRIO
O Processo TC-02.624/07 trata de exame da legalidade da reforma por
invalidez, concedida ao servidor estadual, Marcone Luiz de Medeiros, Cabo da Polícia
Militar da Paraíba, matrícula nº 512.537-5, baixada por ato do Presidente da PBPREV, Sr.
Severino Ramalho Leite.
O Órgão de Instrução em sede de Relatório inicial sugeriu a notificação da
Autoridade Responsável para retificação do ato concessório de reforma, por ter sido
conferido ao servidor, soldo de Cabo, entretanto o beneficiário faz jus a proventos
correspondentes ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, uma vez
que fora considerado inválido, por uma doença prevista em lei, nos termos do art.
96 da lei Estadual nº 3.909/77.
A 2ª Câmara, com base no relatório técnico, baixou a Resolução RC2 TC
126/2010, assinando o prazo de 60 dias ao Presidente da PBPREV para adoção de
providências no sentido de reformular o ato concessório de reforma, nos moldes
propostos pela Auditoria (fls. 66) com vistas a corrigir a falha formal nele contida.
O Gestor da PBPREV juntou aos autos documentos, analisados pela Auditoria, que
constatou terem sido cumpridas as determinações contidas na supracitada
Resolução, restabelecendo a legalidade e merecendo o ato constante às fls. 78,
o competente registro.

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL-MPjTCE
A representante do MPjTCE, Procuradora Sheyla Barreto Braga de Queiroz, nos autos,
opinou pela concessão do registro ao ato de reforma do servidor estadual, Marcone
Luiz de Medeiros, Cabo da Polícia Militar da Paraíba, consubstanciado na Portaria nº
2266, de 18 de agosto de 2010.

VOTO DO RELATOR
O Relator vota pela declaração do cumprimento da Resolução nº 126/2010,
concedendo-se registro ao ato de reforma do servidor Marcone Luiz de Medeiros,
consubstanciado na Portaria nº 2266 de 18 de agosto de 2011.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DECISÃO DO TRIBUNAL

Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC02.624/07, os MEMBROS da 2a CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, na sessão realizada nesta data,
ACORDAM em declarar o cumprimento da Resolução RC2 TC nº
126/2010, concedendo-se registro ao ato de reforma do servidor
Marcone Luiz de Medeiros, consubstanciado na Portaria – A - nº 2266,
de 18 de agosto de 2010, constante às fls. 78 dos autos.
Publique-se, intime-se, registre-se e cumpra-se.
Sala das Sessões da 2a Câmara do TCE-PB – Plenário Cons. Adaílton Coêlho Costa.
João Pessoa, 08 de novembro de 2011.
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