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VIÇOSAdo CEARA
UNIDOS peto POVO

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

DECRETO N. 125/2019

Dispõe sobre a £josentadoría por tempo de contribuição da
servidora que in^ ica e dá outras providências.

atrihnirõ A^ICIPAL Dl VIÇOSA DO CEARÁ, no uso de suasatnbuiçoes legais que lhe confere aLei Orgânit ado Município etc.

^;I • - • .considerando a instituição (o Regime Próprio de Previdência Social doMunicípio de Viçosa, através da Lei Municipal n." 489, de 22 de outubro de 2007;

do requerimento do benefício de

PRnFFwí^ í VOLUNTARIA POl. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE
rnNTPivp. servidora publica municipal ANGELA MARIA DA COSTAl^UN rENELE protocolado em 15 de maio de 2019;

CONSIDE^NDO que após organização da documentação necessária e análise
nrJiH competente fica atendido aos requisitos exigidos para concessão do benefício
pertTnentr""' " exigências determinadas pela legislação federal emunicipal

. . „ .CONSIDERANDO por fim, omanifesto pela possibilidade jurídica da concessãodo benefício previdenciano, através do Parecer n.° 115 datado de 04 de junho de 2019 da
Procuradona-Geral do Municipio/PGMVC.

DECRETA:

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE
professor a servidora pública municipal ANGELA MARIA DA

COMA ÍONTENELE, mgressante no serviço público municipal no cargo de regente
auxiliar apos admissao via concurso público municipal, atualmente professor classe "c"
matncula funcional 148, lotada na Secretaria de Educação eExercício na Escola Municipal de
bnsino Fundamental Pequeno Polegar.

§ ^ ^ aposentadoria da servidora será concedida com fundamento na alínea "c"hciso Ido §2° do 193 da Lei Municipal n.° 485, de 18 de setembro de 2007, que trata do
Kegime Jundico Único dos Servidores Públicos Municipais, c/c arts. 51 e 53 da Lei
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e m r Previdência
art 2° da Emenda r t u " ucional n.° 41, de 19 de dezembro de 2003, c/c
clL£,.'?Í*, SíSr™' "• "= ® J-"»-«• 5 '•

2° As despesas decorrentes da aposentadoria aque se refere oart I»Hp,c^
SL=:s-í ísrs^cSí-P^t"«~.

Paço da^efeiUiraMunicipal de Viçosa do Ceará, 11 de junho de 2019.

refeito Municipal

^ ÍLÍVEIRA
Diretor Ex^étivo do VIÇOSA-PREV
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DECRETO ^ 125 2019

Dispõe sobre aposentadoria por tempo de contribuição da
servidora qui «dica edá outras providências.

ANEXO I (§ e2'= do artigo 1.°)

1-Valor da última remuneração de contribui ;ão da servidora

2.Valor do provento da aposentadoria
(Hum mil, oitocentos eoito reais esete centavos).

2005 earts.51 e53 da LerMunicip^ n=489 Te ,7 "^ J"»'" de
Próprio de Previdência Social Mudcipal. ' ° °

Paço da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, 11 de junho de 2019.

V' .
refeito Municipal

no cargo efetivo R$ 1.808,07

R$ 1.808,07

ÍVEIRA
Diretor E^çêíítívo io VIÇOSA-PREV
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