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PORTARIA N° 013 9  DE 08 DE JUNHO DE 2020. 

"Dispôe sobre a concessäo do Beneficio Previdenciário 
de Aposentadoria Especial de Professora corn proventos 
integrals ao tempo de contribuiçäo em favor de 
ROSIMEIRE BARBOSA LIMA ALVES, e dá outras 
providências." 

0 DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA - PREVJUS, no uso de suas atribuiçOes legais, e em 
conformidade a Lei Municipal n° 447, de 17 de agosto de 2007, que dispöe sobre o Regime Próprio de 
Previdéncia Social do MunicIpio de Jussara, c/c o art. 6°, da Emenda Constitucional n° 41/03 e demais 
disposicôes vigentes aplicáveis a espécie, 

RESOLVE: 

Art. 10 
- Conceder o Beneficio Previdenciário de Aposentadoria Especial de Professora 

corn proventos integrals ao tempo de contribuicäo, em favor de ROSIMEIRE BARBOSA LIMA 
ALVES, CPF: 311.178.991-87, Cargo de Professora IV, MatrIcula n° 063, Carga Horária 40 h, da 
Secretaria Municipal de Educaçâo, desta Municipalidade. 

I - 0 valor mensal do beneficio previdenciário da Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição e Idade corn proventos integrals ao tempo de contribuiçâo será da seguinte forma: 

ProventoBase ..................................................................................R$ 	2.788,98 
Quinquênio (04) (40%)....................................................................R$ 	1.115,59 
Titularidade (30%) ...... . ..................................................................... R$ 	836,69 
TOTAL DO PROVENTO .................................................  ......... R$ 4.74146 

11 - A forma de reajuste do provento será em conformidade corn o art. 70  da Ernenda 
Constitucional n ° 41/03, isto e, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados 
quaisquer beneficios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive 
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou funcão em que se deu a 
aposentadoria, na forma da lei. 

III - 0 pagamento do beneficio fica a cargo do PREVJUS, conforme preceitua a Lei 

	

Municipal n° 447, de 	agosto de 2007 
Art 2°/ -  Fica condicionada a permanência do pagamento do provento do beneficio 

previdenciário e t1 por ser urn ato administrativo complexo e sujeito a alteraçôes, corn a devida 
homologaçao e etro junto ao Tribunal de Contas dos MunicIpios do Estado de Golds - TCM/G0. 

Art. 30 
- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaçâo, retroagindo seus efeitos 

aodia 10  /meiro)domêsdejunhodoanode2020. 
Jussara-GO, aos 08 dias do més dejunho do anode 2020. 
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