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êsde unho do ano de 2020. 
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA 

CNPJ 05 .091.179/0001-53 - email: Drevius(â'Jlotmail.com - site: www.pmvjus.com.br  

PORTARIA No 0149  DE 08 DE JUNHO DE 2020. 

"Dispôe sobre a concessâo do Beneficio Previdenciário 
de Aposentadoria Especial de Professor corn proventos 
mtegrais ao tempo de contribuicAo em favor de ELZIO 
RODRIGUES DA SILVA, e dá outras providências." 

0 DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS 
SERVIDORES DO MUNLCIPIO DE JUSSARA - PREVJUS, no uso de suas atribuiçôes legais, e em 
conformidade a Lei Municipal no 447, de 17 de agosto de 2007, que dispôe sobre o Regime Próprio de 
Previdência Social do MunicIpio de Jussara, c/c o art. 6°, da Ernenda Constitucional no 41/03 e demais 
disposiçôes vigentes aplicáveis a espécie, 

RESOLVE: 

Art. 10 - Conceder o Beneficio Previdenciário de Aposentadoria Especial de Professor 
corn proventos integrais ao tempo de contribuiçäo, em favor de ELZIO RODRIGUES DA SILVA, CPF: 
375.023.951-72, Cargo de Professor III, MatrIcula no 0670, Carga Horária 40 h, cia Secretaria Municipal 
de Educacâo, desta Municipalidade. 

I - 0 valor mensal do. beneficio previdenciário cia Aposentadoria por Tempo de 
ContribuiçAo e Idade corn proventos integrais ao tempo de contribuiçAo será da seguinte forma: 

ProventoBase ..................................................................................R$ 	2.556,56 
Quinquênio (06) (60%) ..................................................................... R$ 	1.533,94 
Titularidade (30%) ............................................................................R$ 	766,97 
TOTAL DO PROVENTO ..... .... .. .... .. ............ .. .......... ... ...,. .......... R$ 4.857947 

II - A forma de reajuste do provento sera' em conformidade corn o art. 70  da Ernenda 
Constitucional n ° 41/03, isto é, serâo revistos na mesma proporçAo e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneraçào dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados 
quaisquer beneficios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive 
quando decorrentes da transformacAo ou reclassificaçao do cargo ou funçâo em que se deu a 
aposentadoria, na forma da lei. 

in - 0 ,paarnento do beneficio fica a cargo do PREVJUS, conforme preceitua a Lei 
Municipal no 447, de 1Xdagosto de 2007. 
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