
PREVUS 
g 

jf 	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO 0€ JUSSARA 
CNPJ 05.091.179/0001-53 -  E-mail: prcvjus(ahotmaiicom - SITE: www.previus.com.hr  

Avenida José Bonifãcio 726-A - Bairro Marajoara - CEP. 76.270-000 - Caixa Postal 74-fone (63) 3373-2328  

PORTARIA N9  016/2020, DE SETEMBRO DE 2020. 

PUBUCADO. 
"Dispöe sobre a concesso do BenefIcio Previdenciário 

PUBLICADO PLACAR DE PUBLICAçAO 
DEATOSADMNISTRAT:VOSDA PREFEITURA, 	 de Aposentadoria por Tempo de Contribuicâo e ldade 
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favor de ZILMAR RODRIGUES DE SOUSA, e dá outras 
+ DATA:QsaLst providências." 

ASNA14R E CAR1BQ + 	I 
Edna 1 tradoSaffl11ttoR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO 
Assossora  

MUNtCIPIO DE JUSSARA - PREVJUS, no usa de suas atribuiçöes legais, e em conformidade a Lei 

Municipal no 447, de 17 de marco de 2007, que dispöe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do 

MunicIpio de Jussara, c/c o art. 39,  da Emenda Constitucional n9 47/05 e demais disposicâes vigentes 

aplicáveis a espécie, 

RESOLVE: 

Art. 1 - Conceder o BenefIcio Previdenciario de Aposentadoria por Tempo de 

Contribuico e Idade corn proventos integrals ao tempo de contribuiço, em favor de ZILMAR 

RODRIGUES DE SOUSA, CPF: 252.803.251-04, Cargo de Pintor, MatrIcula n2 0547, Carga Horária 44 h, 

da Secretaria de Transporte, desta Municipalidade. 

- 0 valor mensal do benefIcio previdenciário da Aposentadoria par Tempo de 

Contribuicao e Idade corn proventos integrals ao tempo de contribuiço será da seguinte forma: 

Provento Base .....................................................................R$ 	1.045,00 
Quinquênio (07) (70%).........................................................R$ 	731,50 
TOTAL DOS PROVENTOS .................................................. R$ 1.776,50 

II - A forma de reajuste do provento será em conformidade corn o art. 7° da Emenda 

Constitucional n 2  41/03, isto é, ser5o revistos na mesma proporcao e na mesma data, sempre que se 

modificar a remunerac5o dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados 

quaisquer benefIcios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive 

quando decorrentes da transformaç5o ou reclassificaço do cargo ou func5o 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 no 447, de 17 de marco de 2007. 

Art. 22 - Fica condicionada a permanéncia do pagamento do provento do benefIcio 

previdenciario em tej-or er urn ato administrativo complexo e sujeito a alteracöes, corn a devida 

homologaço ejgitjkf6to ao Tribunal de Contas dos MunicIpios do Estado de Goiás - TCM/G0. 

+ 	+' 

 

Art 2
2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaco, retroagindo seus efeitos 

ao dia 1400meito) do mês de setembro do ano de 2020. 

Jussara-GO, aos 03 dias do mês de setembro do anode 2020. 
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