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VIÇOSAdoCEARA
UNIDOS PELO POVO

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

DECRETO N.° 080 /2019

Dispõe sobre a aposentadoria por tempo de contribuição da
servidora que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município etc.

CONSIDERANDO a instituição do Regime Próprio de Previdência Social do
Município de Viçosa, através da Lei Municipal n." 489, de 22 de outubro de 2007;

CONSIDERANDO a formalização do requerimento do benefício de
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE
PROFESSOR pela servidora pública municipal FRANCISCA DE FATIMA VIEIRA DE
CASTRO protocolado em 20 de março de 2019;

CONSIDERANDO que após organização da documentação necessária e análise
do setor competente fica atendido aos requisitos exigidos para concessão do benefício
previdenciário, observado as exigências determinadas pela legislação federal e municipal
pertinente;

CONSIDERANDO por fim, o manifesto pela possibilidade jurídica da concessão
do benefício previdenciário, através do Parecer n.° 050 datado de 05 de abril de 2019 da
Procuradoria-Geral do Município/PGMVC.

DECRETA:

Art.L*^ Conceder APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE

CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR à ser/idora pública municipal FRANCISCA DE
FATIMA VIEIRA DE CASTRO, ocupante do cargo de regente auxiliar I equivalente ao
cargo de professor, após admissão via concurso público municipal, matrícula funcional 716,
lotada na Secretaria de Educação e Exercício na Escola Municipal de Ensino Fundamental
João Euclides de Morais.

§ 1° A aposentadoria da servidora será concedida com fundamento na alínea "c".
Inciso I do § 2" do art. 193 da Lei Municipal n." 485, de 18 de setembro de 2007, que trata do
Regime Juridico Único dos Servidores Públicos Municipais, c/c arts. 51 e 53 da Lei
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m. 2° ^de 22 de outubro de 2007, que trata do Regime Próprio de Previdência
Consf/f,,; Jt. 6° da Emenda Constitucional n.Ml, de 19 de dezembro de 2003, c/c

^ '̂Constitucional n.° 47, de 05 de julho de 2005 e art. 40, § 5 , da
« 1 ÜQQçl988.

"'mDE, fe/de da remuneraçao no cargo efetivo ^ requisitos legais
^eíemímados peio a vista o enquadramento da dezembro de 2003, c/c §
2 da Emenda Constia Emenda Constitucional n. , Mumcipal
n°489, de 22 de ^ ° ído SVrÍrio de Previdência Socai
MunicipaJ. Odemonst,''® '̂̂ àLrdos'proventos da aposentadoria da servidora ea
respectiva ft-ndamentaçãcj® ^^ '̂Í,nminLos no Anexo Ido presente Decreto,

Art. 2." As dei^ decorrentes da aposentadoria a'1"® do Fundo de
Decreto correrão àconta c£ "go própria constante do vigente orçamento
Previdência do Município de' oja do Ceará, VIÇOSA-PREV.

Art. 3.° Este Decn entrará em vigor na data disposições em
homologação pelo Tribunal dContas do Estado do Ceara,
contrário.

Paço da PrefeitureMunicipal de Viçosa do Ceara, 09 de ab
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<íe contribuição da servidora nn .
-^—go efetivo rsí,537.96

RS 1.537,96
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Viçosa do Ceará, 09 de abril de 2019.
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