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RELATÓRIO
Em exame, atos concessó rios de aposentadoria efetivados no exercı́cio de 2016 pelo
Instituto de Previdê ncia Municipal de Mogi das Cruzes - IPREM, constantes da planilha SisCAA do evento nº
10.2.
A instruçã o procedida pela Fiscalizaçã o atestou a regularidade das aposentadorias,
propondo os respectivos registros, conforme evento nº 10.3, sem prejuı́zo do seguinte apontamento: a
Origem nã o acostou aos autos có pia do ato concessó rio da sexta parte, do ú ltimo adicional por tempo de
serviço, da ú ltima apostila de enquadramento e de outras vantagens pecuniá rias incluı́das nos proventos, em
desobservâ ncia ao artigo 57 das Instruçõ es nº 02/2016.
Encaminhados os autos com vistas ao Ministé rio Pú blico de Contas, o processo nã o
foi selecionado para aná lise especı́5ica (evento nº 13.1), nos termos do Ato Normativo PGC 006/2014, de
03.02.2014, publicado no DOE de 08.02.2014.
E= a sı́ntese do relató rio.
DECISÃO
Em exame, atos concessó rios de aposentadoria efetivados pelo Instituto de
Previdê ncia Municipal de Mogi das Cruzes - IPREMA em 2016.
As impropriedades apontadas na instruçã o processual nã o tiveram o condã o de
comprometer as aposentadorias ora em apreço, podendo constituir objeto de recomendaçã o.
A falta de cumprimento ao artigo 57 das Instruçõ es nº 02/2016 desta Corte constitui
falha da administraçã o, que nã o deve prejudicar os interessados, posto que estes nã o lhe deram causa.
Consigne-se, ainda que, conforme atestado pela Fiscalizaçã o, tais falhas nã o obstaram a aná lise dos atos de
aposentadoria em apreço, podendo ser relevadas sob recomendaçã o.
Dessa forma, acompanhando a manifestaçã o favorá vel da Fiscalizaçã o, JULGO
LEGAIS as aposentadorias em exame e determino os consequentes registros nos termos do inciso VI do art.
2º da Lei Complementar Estadual nº 709/93.
Outrossim, recomendo à Origem que, em futuros atos da espé cie, atente à
documentaçã o pertinente prescrita no artigo 57 das instruçõ es nº 02/2016 deste Tribunal.
Registro que, nos termos da Resoluçã o n° 01/2011, a Origem e demais mencionados
poderã o ter acesso aos autos no Sistema de processo Eletrô nico – e-TCESP, na pá gina
www.tce.sp.gov.br/etcesp/processo-eletronico, mediante regular cadastramento.
Publique-se por extrato.
Ao Cartó rio do Corpo de Auditores para as providê ncias de praxe.
CA, 9 de Maio de 2018.
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AUDITOR
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EXTRATO: Pelos fundamentos expostos na sentença, JULGO LEGAIS as
aposentadorias em exame e determino os consequentes registros nos termos do inciso VI do art. 2º da Lei
Complementar Estadual nº 709/93. Outrossim, recomendo à Origem que, em futuros atos da espé cie, atente
à documentaçã o pertinente prescrita no artigo 57 das instruçõ es nº 02/2016 deste Tribunal. Registro que,
nos termos da Resoluçã o n° 01/2011, a Origem e demais mencionados poderã o ter acesso aos autos no
Sistema de processo Eletrô nico – e-TCESP, na pá gina www.tce.sp.gov.br/etcesp/processo-eletronico,
mediante regular cadastramento.
Publique-se.
CA, 9 de Maio de 2018.
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
AUDITOR
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