
 

 
Fundo de Previdência de Muaná – FUNPREM 

CNPJ 04.867.350/0001-00 

PORTARIA Nº 012/2022-IPSMM, de 31 de maio de 2022.  
 

“Dispõe sobre o Cancelamento de Ato Administrativo, por 
não cumprir o tramite legal”. 
 

A Presidente do Instituto de Previdência de Muaná, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e as prerrogativas atribuídas pelo DEC. MUN. Nº 014/2021-GAB/PMM, de 01 de 
janeiro de 2021, e 

Considerando que RAIMUNDO CATARINO FONSECA DA SILVA, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de VIGIA, adentrou anteriormente com o pedido de Aposentadoria Voluntária, 
perante o Fundo de Previdência de Muaná;  

Considerando que o Fundo de Previdência de Muaná analisou o pedido e concluiu com o 
Ato de Aposentaria nos termos do art. 40, & 1º, III, “b”, da CF/88; 

Considerando que o Fundo de Previdência de Muaná não encaminhou o ato ao Tribunal 
de Contas dos Municípios para fins de registro;  

R E S O L V E: 

I – CANCELAR a PORTARIA DE n.º 010/2019, de 07 de março de 2019-FUNPREM, a 
qual concedeu benefício de Aposentadoria Voluntaria ao servidor RAIMUNDO CATARINO 
FONSECA DA SILVA, ocupante do cargo de provimento efetivo de VIGIA, por não ter cumprido seu 
efeito legal, visto que o Ato de Aposentadoria é considerado um ato complexo e se faz necessário o 
registro perante o Órgão Regulador, Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, no prazo não superior 
a 30 (trinta) dias, contados da emissão do ato. 

 
II – Assegurar ao requerente o direito de ter seu pedido reanalisado e posteriormente 

conceder o benefício, se for o caso. 
 
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
 
Gabinete da Presidente do Instituto de Previdência de Muaná, 31 de maio de 2022. 

 
 

Joselba de N. Costa Pacheco 
Presidente do Instituto de Previdência de Muaná 
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