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                  Ética e transparência 

PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

GESTÃO 2012-2014 
 

Principais Atos Administrativos no 1º trimestre de 2012: 

 

 Publicação da Portaria 001/2012 sobre horário de funcionamento do MURIAÉ-PREV: Das 7 h 

30 min. às 17 h para melhor atendimento aos servidores públicos; 

 Cancelamento de todos os processos licitatórios da gestão anterior por apresentarem 

irregularidades nas licitações e nas contratações. 

 Abertura de novos processos licitatórios e contratações dentro das exigências legais, de 

acordo com a Lei 8.666/93 – Licitações e Contratos. 

  Integração dos sistemas de contabilidade e folha de pagamento com a 

Prefeitura/DEMSUR/FUNDARTE de forma a tornar mais eficiente e transparente a gestão do 

Fundo de Previdência. 

 Publicação das Contas do MURIAÉ-PREV no portal da transparência: 

www.municipalnet.com.br  

 Processos Judiciais:   

- Pagamento de diversas sentenças judiciais de direito dos servidores, processos esses que se 

encontravam pendentes no Tribunal de Justiça sem cumprimento das sentenças; 

- Defesa de inúmeros processos que se encontravam sem acompanhamento jurídico.  

- Acordo junto ao Ministério Público referente a restituição ao cofres do MURIAÉ-PREV de 

diárias civis pagas indevidamente ao servidores que atuaram na gestão anterior. 

- Acordo junto ao Ministério público referente à restituição aos cofres do MURIAÉ 

-PREV de insalubridades pagas indevidamente a servidores em auxílio doença por gestões 

anteriores, na qual foi feito uma compensação entre o MURIAÉ-PREV e Prefeitura/DEMSUR 

para que os servidores que receberam não tivessem que devolver. 

 Acordo de cooperação entre MURIAE-PREV e Sindicato dos Servidores Públicos Municipal 

para negociações antes de ingressos com processos na justiça. 

 Consulta junto ao Ministério da Previdência quanto ao pagamento de 

Insalubridade/periculosidade/horas extras no auxilio doença, quanto a possibilidade de 

mudança na Lei do Muriaé-Prev.  

 Contenção de despesas administrativas, tais como: 

- Diárias de Viagens, Telefone, (Serviços contábeis, Serviços Folha de Pagamento que estão 

sendo realizados pelos próprios servidores Muriaé-Prev). 

 

 

Antonio José Pereira de Oliveira 

Presidente Muriaé-Prev 
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