TR IBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

P R O C E S S O TC–10.871/11
Instituto de Seguridade Social do
Município de Patos – PATOSPREV.
Aposentadoria voluntária com proventos
Integrais. Concessão de prazo para fins de
adoção das providências reclamadas pela
Auditoria.

RESOLUÇÃO RC2 - TC - 00207/2012

RELATÓRIO
O Processo TC-10.871/11 trata da aposentadoria voluntária com proventos
proporcionais da servidora MARLUCE DE SOUSA CHIBARRA, Auxiliar de Serviços,
matrícula nº 1406, lotada na Secretaria de Educação e Cultura , Esporte e Turismo do
Município de Patos.
Em análise inicial, o Órgão Auditor anotou algumas inconsistências e sugeriu a
citação da autoridade responsável para adoção de providências no sentido de retificar
os cálculos proventuais para informar, por meio de certidão própria, o tempo de
contribuição da servidora e incluir na fundamentação “retroagindo seus efeitos a

30/09/2009”.
Apesar de regularmente citado e do deferimento do pedido de prorrogação do
prazo, não houve qualquer manifestação da parte do Presidente do Instituto de
Seguridade Social do Município de Patos–ISSMP.
Os autos foram encaminhados ao MPjTC para pronunciamento.

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL-MPjTCE
A Procuradora do MPjTC, Elvira Samara Pereira de Oliveira, nos autos, opinou pela
concessão de novo prazo ao Presidente do Instituto Previdenciário, para fins da adoção
das providências reclamadas pela Auditoria.
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VOTO DO RELATOR
O Relator vota pela assinação do prazo de 30 (trinta) dias ao Sr. Edvaldo Pontes
Gurgel, Presidente do Instituto de Seguridade Social do Município de Patos - ISSMP, para
que proceda à retificação do cálculo proventual, informando por meio de certidão
própria o tempo de contribuição da servidora e incluindo na fundamentação
“retroagindo seus efeitos a 30/09/2009”, sob pena de cominação de multa
pessoal em caso de omissão ou descumprimento da determinação.

DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TRIBUNAL

Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC10.871/11, os MEMBROS da 2a CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DA PARAÍBA, à unanimidade, na sessão realizada nesta data,
RESOLVEM assinar o prazo de 30 (trinta) dias ao atual Presidente do
Instituto de Seguridade Social do Município de Patos - ISSMP, para que
proceda à retificação do cálculo proventual, informando por meio de
certidão própria o tempo de contribuição da servidora e incluindo na
fundamentação “retroagindo seus efeitos a 30/09/2009”, da servidora
Marluce de Sousa Chibarra, sob pena de cominação de multa pessoal
prevista
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Publique-se, intime-se, registre-se e cumpra-se.
Sala das Sessões da 2a Câmara do TCE-PB – Mini Plenário Cons. Adailton Coêlho Costa.
João Pessoa, 10 de julho de 2012.

_________________________________________________________
Conselheiro Arnóbio Alves Viana - Presidente da 2ª Câmara

_________________________________________________________
Conselheiro Nominando Diniz – Relator

_________________________________________________________
Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos

_________________________________________________________
Representante do Ministério Público junto ao Tribunal

TC–10.871/11

