
PORTARIA Nº. 02/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAÍ, 13 DE JANEIRO DE 2017. 

"Concede o benefício de Aposentadoria por Invalidez 
com proventos integrais ao tempo de contribuição, a 
servidora Sra. Márcia Chaveiro dos Santos, na forma que 
especifica e dá outras providências." 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da 
competência e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 
de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 
Município de ltaberaí, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez com proventos integrais ao 
tempo de contribuição, a Sra. MÁRCIA CHAVEIRO DOS SANTOS, servidora desta 
municipalidade, ocupante do cargo de Agente de Combate de Endemias, junto à Secretaria 
Municipal de Saúde, sendo que seus proventos seguem no valor de: 

Média Aritmética Simples (80% dos maiores salários no perlodo jul/94 a dez/16) ..... . R$ 1.504,29 
Art. 1°, Lei nº 10.887/04 (última remuneração) .................................................................. R$ 1.316,75 
Tempo de Contribuição (30/30) ...... .. ... .............. ............................. ............................... ....... 1,00 
Valor dos proventos de aposentadoria conforme EC 41 /03 ............................................... R$ 1.316, 7 5 
Complementação Constitucional ........ .. .......... ....... ........................ ........... .. ..... ............ .. ..... R$ 0,00 

T DOPRO .......... ......................................................................................... R$1.31675; 

1 - A forma de reajustes dos proventos será em conformidade com o § 8° do artigo 
40 da Constituição Federal, combinado com a Lei nº. 10.887/2004. 

li - O pagamento do benefício de Aposentadoria fica a cargo do ITAPREVI, 
conforme a Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos ao dia 2º do mês de janeiro do ano de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ltaberaí-GO, aos 13 dias do mês de janeiro do ano de 2017. 

Dec nº 07 412017 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberal-GO 
Fone/Fax: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.217/0001-07 

www.itaprevi.go.gov.br itaprevi@hotmail.com 



PORTARIA Nº. 03/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAÍ, 13 DE JANEIRO DE 2017. 

"Concede o benefício de Aposentadoria Voluntária 
Integral, a servidora Sra. Isabel Carmelita Botelho de 
Oliveira, na forma que especifica e dá outras 
providências." 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da competência 
e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013, que 
reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Municlpio de ltaberaí, c/c com o art. 3º. 
da Emenda Constitucional nº 47/05 e demais disposições vigentes aplicáveis à espécie, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Voluntária Integral , a Sra. ISABEL CARMELITA 
BOTELHO DE OLIVEIRA, servidora desta municipalidade, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais - Educ. Nivel li (L}, junto à Secretaria Municipal de Educação, sendo que seus proventos seguem no 
valor de: 

Vencimento (30) .. ......... ................................. ....................................... R$ 1.311,42 

Quinquénio (06) ............................................................................ ... ..... R$ 393,43 

Total do Provento ............................................................................... R$ 1.704,85 

Art. 2° - A forma de reajuste do provento será em conformidade com o art. 2°, da Emenda 
Constitucional n ° 47/05, isto é, serão revistos na mesma proporção e na mesma data. sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, 
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 

Art. 3° - O pagamento do benefício fica a cargo do ITAPREVI , conforme Lei Municipal nº 
1.229/2013, de 14 de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 
do Municlpio de ltaberal. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 
dia 2º do mês de janeiro do ano de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ltaberai-GO, aos 13 dias do mês de Janeiro de 2017. 

}~ 
'.l(a~aíi ~afld ~~Ul ~~!ln 
Presidente Executiva -ITAPREVI 

Dec. n• 07 ~017 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberai-GO 
Fone/Fax: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.217/0001-07 

www.itaprevi.go.gov.br itaprevi@hotmail.com 



PORTARIA Nº. 048/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAÍ, 19 DE MAIO DE 2017. 

"Dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário 
de aposentadoria por Idade, a servidora Sra. Benedita 
Gonçalves de Oliveira, na forma que especifica e dá 
outras providencias." 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da 
competência e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 
de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 
Município de ltaberaí, combinado a alínea "b", do inciso Ili, do§ 1°, do artigo 40 da Carta Magna e 
o artigo 1° da Lei n.0 10.887, de 18 de junho de 2004, que regulamenta alguns dispositivos da 
Emenda Constitucional nº. 41/03, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Idade com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, a Sra. BENEDITA GONÇALVES DE OLIVEIRA, servidora desta 
municipalidade, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível 1, Referência (G), junto à 
Dir. de Ensino. sendo que seus proventos seguem no valor de: 

Média Aritmética Simples (80% dos maiores salários) ...................... R$ 867, 02 
Art. 1º, Lei nº 10.887/04 (última remuneração) ....................... ... ... ..... R$1 .315,30 
Tempo de Contribuição (25,79/30) .................................................... 0,86 
Valor dos proventos de aposentadoria conforme EC 41/03 ... .. .......... R$ 745,35 
Com !ementa ão Constitucional. ..... ...................... ....... ... ... ... ... ........ R$ 191 65 

1 - A forma de reajustes dos proventos será em conformidade com o § 8° do artigo 
40 da Constituição Federal, combinado com a Lei nº. 10.887/2004. 

li - O pagamento do benefício fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal 
nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores do Município de ltaberaí. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos legais ao 2º dia do mês de maio do ano de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

de 2017. 

Certifico que nesta data, publiquei 
mediante afixação deste exemplar 
no placar do IT APREVI. 

ltaber~~~~ 
~ ga 1 arid ngues ORf4ffts 
Presidente Executiva -ITAPREVI 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 7663 -000 - ltaberaP-~nº O? 41201 7 
Fone/Fax: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.217/ 

www.itaprevi.go.gov.br itaprevi@hotmail.com 



PORTARIA Nº. 071/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAÍ, 10 DE AGOSTO DE 2017. 

"Concede o beneficio de Aposentadoria Especial de 
Professor, a servidora Sra. Francisca Alves de Araújo, na 
forma que especifica e dá outras providencias. n 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da competência 
e atribu ições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 de março de 201 3, que 
reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de ltaberaí, combinado com 
o art. 6º da Emenda Constitucional nº 41 /03 e demais disposições vigentes aplicáveis à espécie, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Especial de Professor, a Sra. FRANCISCA ALVES 
DE ARAÚJO, servidora desta municipalidade, ocupante do cargo de Profissional do Magistério, Nlvel li -
Referência 1, Carga Horária 40 horas, junto à Diretoria de Ensino (Fundeb 60%), sendo que seus proventos 
seguem no valor de: 

Vencimento (30) ........................................................................... ...... .. ........................ R$ 3.132,94 

Quinquénio (05) ............................................................................................................ R$ 783,24 

Gratificação de Titularidade (30%) ....................................................................... R$ 939,88 

otatdoPr~ 

Art. 2º - A forma de reajuste do provento será em conformidade com o § 8° do artigo 40 da 
Constituição Federal combinado com o art. 7°, da Emenda Constitucional nº 41/03. 

Art. 3° - O pagamento do beneficio fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal nº 
1.229/2013, de 14 de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 
do Município de ltabera l. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 

dia 2º (segundo} do mês de Agosto do ano de 2017. 

Cumpra~se e Publique-se. 

ltabera l-GO, aos 10 dias do mês de Agosto de 2017. 

M~ 
Presidente Executiva · ITAPREVI 

Dec. nº 0741201 7 

Certifico que nesta data, publiquei 
mediante afixação deste exemplar 
no placar do IT APREVI. 

ltaberaí - GO, 10/08/2017 

Dec. nº 074/2017 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberaf-GO 
Fone/Fax: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.217/0001-07 

www.itaprevi.go.gov.br itaprevi@hotmail.com 



a previ 
PORTARIA Nº. 007/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAÍ, 14 DE FEVEREIRO DE 2017. 

"Dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário 
de aposentadoria por Idade, ao servidor Sr. Nilson 
Teixeira de Faria, na forma que especifica e dá outras 
providencias." 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da 
competência e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 
de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 
Município de ltaberaí, combinado a alínea "b", do inciso Ili, do§ 1°, do artigo 40 da Carta Magna e 
o artigo 1° da Lei n.0 10.887, de 18 de junho de 2004, que regulamenta alguns dispositivos da 
Emenda Constitucional nº. 41 /03, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Idade com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, ao Sr. NILSON TEIXEIRA DE FARIA, servidor desta municipalidade, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível 1, Referência (H), junto à Estrutura Dir. de 
Serviços Públicos. sendo que seus proventos seguem no valor de: 

Média Aritmética Simples (80% dos maiores salários) .. .. .... ... ... ....... . R$ 850,68 
Art. 1º, Lei nº 10.887/04 (última remuneração) .. .. ...... .. ........... ... ...... .. R$1.271,10 
Tempo de Contribuição (27, 10/35) ...... ...... ....... ... .. ... ..... ... ............ ... .. R$ 0,77 
Valor dos proventos de aposentadoria conforme EC 41/03 ............... R$658,67 
Com !ementa ão Constitucional. ... ... ... ... ... .. .... .. ... ..... .. ................ ... .. R$ 278,33 
~ 3 

1 - A forma de reajustes dos proventos será em conformidade com o § 8° do artigo 
40 da Constituição Federal, combinado com a Lei nº. 10.887/2004. 

li - O pagamento do benefício fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal 
nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores do Município de ltaberaí. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos legais ao 2° dia do mês de fevereiro do ano de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

Certifico que nesta data, publiquei 
mediante afixação deste exemplar 
no placar do IT A PREVI. 

ltabe~í~ 

~n1 (olf111111 ~oi~hes 
Presidente Executiva · ITAPREVI 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberaf-GO 
Fone/Fax: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.217/0001-07 

www.itaprevi.go.gov.br itaprevi@hotmail.com 



- U 

-aprev1 Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

PORTARIA Nº. 44/2017. ITABERAÍ, 12 DE MAIO DE 2017. 

"Concede o beneficio de Aposentadoria Voluntária 
Integral, a servidora Sra. Benedita de Fátima Guerra, na 
forma que especifica e dá outras providências. " 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da competência 
e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013, que 
reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de ltaberaí, c/c com o art. 3°. 
da Emenda Constitucional nº 47/05 e demais disposições vigentes aplicáveis à espécie, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Voluntária Integral, a Sra. BENEDITA DE FÁTIMA 
GUERRA, servidora desta municipalidade, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos Municipais - Nível li 

(C}, junto à Secretaria Municipal de Educação, sendo que seus proventos seguem no valor de: 

Vencimento (30) ............ .. ..... ... ..... ........... .. .. .......... ... .. ....... ... .... ... ... ...... R$ 

Quinquénio (06) ... .. ... .......... .... .. ................. .. .... .. .... ............ ... .... .... .. .... .. R$ 

Art. 2º - A forma de reajuste do provento será em conformidade com o art. 2°, da Emenda 
Constitucional n ° 47/05, isto é, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, 
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei . 

Art. 3° - O pagamento do benefício fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal nº 
1.229/2013, de 14 de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Socia l dos Servidores -e do Município de ltaberaí. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 
dia 2º do mês de maio do ano de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ltaberaí-GO, aos 12 dias do mês de Maio de 2017. 

Maga i 1ían« ~olrÍguts ÇonfaÍVes 
Presidente Executiva - ITAPREVI 

Dec nº 07 4/2017 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberaf-GO 
Fone/Fax: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.217/0001-07 

www.itaprevi.go.gov.br itaprevi@hotmail.com 



PORTARIA Nº. 99/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAÍ, 13 DE JANEIRO DE 2017. 

"Concede o benefício de Aposentadoria por Invalidez 
com proventos integrais ao tempo de contribuição, a 
servidora Sra. Miria Lúcia Secchinatto, na forma que 
especifica e dá outras providências." 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da 
competência e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 
de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 
Município de ltaberaí, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez com proventos integrais ao 
tempo de contribuição, a Sra. MIRIA LUCIA SECCHINATTO, servidora desta municipalidade, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Secretaria, junto à Secretaria Municipal de Educação, sendo que 
seus proventos seguem no valor de: 

Média Aritmética Simples (80% dos maiores salários no periodo jul/94 a out/17) ....... R$ 959,57 
Art. 1°, Lei nº 10.887/04 (última remuneração) .................................................................. R$ 1.307,06 
Tempo de Contribuição (30/30).. ................................................ ................................... ....... 1,00 
Valor dos proventos de aposentadoria conforme EC 41 /03 .. .... .. ........ ...... .... .... ................. R$ 959,57 
Complementação Constitucional ......................................................... ....... .. .. ... ......... ........ R$ 0,00 

OTAL D PR .............................. R$ 959,57 

1 - A forma de reajustes dos proventos será em conformidade com o § 8° do artigo 
40 da Constituição Federal, combinado com a Lei nº. 10.887/2004. 

li - O pagamento do benefício de Aposentadoria fica a cargo do ITAPREVI, 
conforme a Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroag indo seus 
efeitos aos 2º dias do mês de Novembro do ano de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ltaberaí-GO, aos 13 dias do mês de Novembro do ano de 2017. 

///#/~ 
~ijãft1íôr10 (oln9uts Çonfafm 
Presidente Executiva - ITAPREVI 

Dec nº 074/2017 

Certifico que nesta data, publiquei 
mediante afixação deste exemplar 
no placar do ITAPREVI. 

Dec nº 07 412017 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltabera l-GO 
Fone: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.217/0001-07 

itaprevi@hotmail.com 



PORTARIA Nº. 01/2018. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAÍ, 10 DE JANEIRO DE 2018. 

"Dispõe sobre a concessão do beneficio previdenciário 
de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, 
a servidora, Sra. SARA GRAZIELE CARVALHO DE 
FARIA, na forma que especifica e dá outras 
providencias.• 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da 
competência e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 
de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 
Município de ltaberaí, combinado com a Emenda Constitucional nº 70/12, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez com proventos integrais, a 
Sra. SARA GRAZIELE CARVALHO DE FARIA, servidora desta municipalidade, ocupante do 
cargo de PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO - NIVEL li - FEF. D - 40 HORAS 'junto à Diretoria de Ensino, 
sendo que seus proventos seguem no valor de: 

Salário Base (30) ............. ................................................ ..................... R$ 2.837,60 

Quinquênio (02) .... .. ............. ... ..... ... ........... ... .. ......... ... ...... ..... ...... .. ... .. .. R$ 283,76 

Adie. Titularidade (30%) ... .... ...... ....... ... ...... ... .. .. .. .. ............... .......... .. ... ... R$ 851 ,28 

if otal dos Vencimentos ...................................................................... R$ 3.972,64 

li - O provento de aposentadoria será reajustado em conformidade com a Emenda 
Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012. 

Ili - O pagamento do benefício fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal 
nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores do Município de ltaberaí. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos legais ao 2° dia do mês de janeiro do ano de 2018. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ltaberaí-GO, aos 1 O dias do mês de janeiro do ano de 2018. 

~lagafi ~land ~o ngues ~OR~afies 
Presidente Executiva - ITAPREVI 

Dec. nº 074/2017 

Certifico que nesta data, publiquei 
mediante afixação deste exemplar 
no placar do ITAPREVI. 

res1 en e xecu 1va · 
Dec nº 074/2017 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberai-GO 
Fone: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.21 7/0001-07 

itaprevi@hotmail.com 



Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

PORTARIA Nº 114/2017 
ITABERAÍ, 15 DE DEZEMBRO DE 2017. 

"Concede o beneficio de Pensão por Morte, em favor da Sra. 
ARLINDA SILVA DE OLIVEIRA, dependente vitalícia, esposa, do ex
servidor falecido, o Sr. ALCEDINO CESÁRIO DE OLIVEIRA e dá outras 
providências". 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da competência 
e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013, que 
reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de ltaberal, combinado com 
o § 7° do artigo 40 da Constituição Federal do Brasil e demais disposições vigentes aplicáveis à espécie, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedido o beneficio de Pensão por Morte com proventos integrais, a Sra. 
ARLINDA SILVA DE OLIVEIRA (dependente vitalícia), esposa, do ex-servidor falecido, o Sr. ALCEDINO 
CESÁRIO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Operário de Serviços Gerais, sendo que o provento 
segue da seguinte forma: 

- REMUNERAÇÃO - JUNHO DE 1997: 

Salário Base ................................... ...... .............................................. .. ....... ..... ........ .. R$ 

Quinquênio ............................................... ...................... ...... ....... ............................ . R$ 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO .. ...... ....... ....................... .... ....... ........ ..... ....... ....... ......... R$ 

- REMUNERAÇÃO- DEZEMBRO DE 2017 (ATUALIZADO): 

Salário Base ............................................................................................................... R$ 

Quinquênio (10°/0) ........................................ ..... ................. ........................... ............... R$ 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO ..................................................................................... R$ 

196,44 

9,82 

206,26 

917,95 

91,79 

1.009,74 

Art. 2° - A forma de reajuste do provento será em conformidade com a Emenda 
Constitucional nº 041/2003 sendo revisto na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar 
a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas 
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive 
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 

Art. 3° - O pagamento do beneficio fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal nº 
1.229/2013, de 14 de março de 2013. 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberal-GO 
Fone: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.217/0001-07 

itaprevi@hotmail.com 



Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

Art. 4° - O ITAPREVI pagará a beneficiária, a partir de dezembro de 2017, conforme 
decisão Judicial que solicita a implantação do benefício de Pensão por Morte declarado por sentença e, as 
demais competências anteriores conforme o processo judicial em andamento. 

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
legais ao dia 2º (Segundo) do mês de dezembro do ano de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ltaberaf-GO, aos 15 dias do mês de dezembro ano de 2017 

~~e: 
Presidente Executiva -ITAPREVI 

Dec nº 07 4/2017 

Certifico que nesta data, publiquei 
mediante afixação deste exemplar 
no placar do ITAPREVI. 

ltaberaí - GO, 15/1 2/2017 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberal-GO 
Fone: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.217/0001-07 

itaprevi@hotmail.com 



PORTARIA Nº. 115/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAÍ, 18 DE DEZEMBRO DE 2017. 

"Concede o beneficio de Pensão por Morte, o dependente vitalício, o 
Sr. VITOR JUVÊNCIO, da ex-servidora falecida, a Sra. IBRANTINA 
MARIA DOS REIS JUVÊNCIO e dá outras providências" . 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da competência e 
atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/201 3, de 14 de março de 201 3, que 
reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de ltaberaí, combinado com 
o § 7° do artigo 40 da Constituição Federal do Brasil e demais disposições vigentes aplicáveis à espécie, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica concedido o benefício de Pensão por Morte com proventos integrais a 
dependente vitalícia, o Sr. VITOR JUVENCIO, da ex-servidora falecida, a Sra. IBRANTINA MARIA DOS 
REIS JUVÊNCIO, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EDUC. NIVEL 1 (F) , sendo 
que o provento segue da seguinte forma: 

Vencimento ..................... ......... ............................................. ....................... R$ 1.064,15 
212,83 

1.276,98 
Quinquênio ...... ............. .. .... .............. .... ... ... .. ......... ... ... ... .... ..... ........ ........... . R$ 
IT'OT AL DOS VENCIMENTOS .............................................. ............. ...... R$ 

VITOR JUVÊNCIO (100º/o) ....................................................... ....... ..... ....................... R$ 1.276,98 

TOTAL DO PROVENTO ..................................................................... ... ... R$ 1.276,98 

Art. 2° - A forma de reajuste do provento será em conformidade com o § 8° do artigo 40 da 
Constituição Federal, combinado com a Lei nº. 10.887/2004, isto é, serão revistos na mesma proporção e 
na mesma data, do índice do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 

Art. 3° - O pagamento do benefício fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal nº 
1.229/201 3, de 14 de março de 2013. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 
dia 10 do mês de Dezembro de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ltaberaí-GO, aos 18 dias do mês de Dezembro do ano de 2017. 

~lago i 1fana ~oangues ç onr afoes 
Presidente Executiva - ITAPREVI 

Dec nº 074/2017 

Certifico que nesta data, 
publiquei mediante afixação deste 
exemplar no placar do ITAPREVI. 

ltaberai - GO, 18/12/2017 

Ma~ 
Pres1d n · . 

Dec. nº 07412017 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberai-GO 
Fone: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.217/0001 -07 

itaprevi@hotmail.com 



PORTARIA Nº. 100/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAÍ, 13 DE NOVEMBRO DE 2017. 

"Dispõe sobre a concessao do benefício previdenciário 
de aposentadoria por Idade, ao servidor Sr. JOSÉ 
JOAQUIM DA SILVA, na forma que especifica e dá 
outras providencias." 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO IT APREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da 
competência e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 
de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 
Município de ltaberaí, combinado a alínea "b", do inciso Ili , do§ 1°, do artigo 40 da Carta Magna e 
o artigo 1° da Lei n.0 10.887, de 18 de junho de 2004, que regulamenta alguns dispositivos da 
Emenda Constitucional nº. 41 /03, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Idade com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, ao Sr. JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, servidor desta municipalidade, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível 1, Referência (F), junto à Diretoria de 
Serviços Públicos, sendo que seus proventos seguem no valor de: 

Média Aritmética Simples (80% dos maiores salários) .... ...... .. .. .. .. .... R$ 857,86 
Art. 1°, Lei nº 10.887/04 (última remuneração) ...... .. .. ........................ R$1 .239,79 
Tempo de Contribuição (22,00/35).. ........ ... ... ........... .. ............. .......... 0,63 
Valor dos proventos de aposentadoria conforme EC 41 /03 ............... R$ 539,23 
Complementação Constitucional .. ................... ..... ... .............. ..... ... .... R$ 397,77 
TOTAL DOS PROVENTOS .............................................................. R$ 937 ,00 

1 - A forma de reajustes dos proventos será em conformidade com o § 8° do artigo 
40 da Constituição Federal, combinado com a Lei nº. 10.887/2004. 

li - O pagamento do benefício fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal 
nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores do Município de ltaberaí. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos legais ao 2° dia do mês de Novembro do ano de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ltaberaí-GO, aos 13 dias do mês de Novembro do ano de 2017 . 

.Jl/d~ Certifico que nesta data, publiquei 
~aaa~acafoes mediante afixação deste exemplar 

l\l O ~ T" no placar do IT APREVI. 
Presidente Execut'lva -ITAPREVI 



PORTARIA Nº. 098/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAÍ, 13 DE NOVEMBRO DE 2017. 

"Dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário 
de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, 
a servidora, Sra. NEIDE JONAS DE OLIVEIRA 
MENDANHA, na forma que especifica e dá outras 
providencias." 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da 
competência e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 
de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 
Município de ltaberaí, combinado com a Emenda Constitucional nº 70/12, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez com proventos integrais, ao 
Sra. NEIDE JONAS DE OLIVEIRA MENDANHA, servidora desta municipalidade, ocupante do 
cargo de PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO - NIVEL ll(REF - D), junto à Diretoria de Ensino, 
sendo que seus proventos seguem no valor de: 

Vencimento (30) ....................................... ............................................ R$ 2.837,59 
Quinquênio (03) ..... ........ ..... .. .... ... ... ... ............. ... ......... .......................... R$ 425,64 

Adie. Titularidade% (30) ....... .......... .. ........ ..... ....... ..... ... ......... .. .. .. .... ... .. .. R$ 851 ,28 
otal dos Vencimentos.................................................................... R$ 4.114,51 

li - O provento de aposentadoria será reajustado em conformidade com a Emenda 
Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012. 

Ili - O pagamento do benefício fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal 
nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores do Município de ltaberal. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos legais ao 2° dia do mês de Novembro do ano de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ltaberaí-GO, aos 13 dias do mês de Novemb o do ano de 2017 . 
.--~~~~~~~~~~----., 

Certifico que nesta data, publiquei 
mediante afixação deste exemplar 
no placar do IT APREVI. 

~a,. A.• 07412017 
Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberar-üv 

Fone: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05 .370.217/0001 -07 
itaprevi@hotmail.com 



PORTARIA Nº. 99/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAi, 13 DE JANEIRO DE 2017. 

MConcede o beneficio de Aposentadoria por Invalidez 
com proventos integrais ao tempo de contribuição, a 
servidora Sra. Miria Lúcia Secchinatto, na forma que 
especifica e dá outras providências." 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da 
competência e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 
de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 
Município de ltaberaí, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica concedida Aposentadoria por Invalidez com proventos integrais ao 
tempo de contribuição, a Sra. MIRIA LUCIA SECCHINATTO, servidora desta municipalidade, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Secretaria, junto à Secretaria Municipal de Educação, sendo que 
seus proventos seguem no valor de: 

Média Aritmética Simples (80% dos maiores salários no período jul/94 a out/1 7) .. ..... R$ 959,57 
Art. 1°, Lei nº 10.887/04 (última remuneração) .................................................................. R$ 1.307,06 
Tempo de Contribuição (30/30) ..................................................................................... ....... 1,00 
Valor dos proventos de aposentadoria conforme EC 41/03 ............................................... R$ 959,57 
Complementação Constitucional ..................................................................... .... ..... ......... . R$ 0,00 
fTOTAL DO PROVENTO.................. 9591 57 

1 - A forma de reajustes dos proventos será em conformidade com o § 8° do artigo 
40 da Constituição Federal, combinado com a Lei nº. 10.887/2004. 

li - O pagamento do benefício de Aposentadoria fica a cargo do ITAPREVI, 
conforme a Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos aos 2º dias do mês de Novembro do ano de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ltaberaí-GO, aos 13 dias do mês de Novembro do ano de 2017. 

J1/a(f!111 (o ngw ~oi~lru 
Presidente Executiva - ITAPREVI 

Dec nº 074/2017 

Certifico que nesta data, publiquei 
mediante afixação deste exemplar 
no placar do ITAPREVI. 

Dec. nº 07 4/2017 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberai-GO 
Fone: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.217/0001 -07 

itaprevi@hotmail.com 



PORTARIA Nº. 55/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAÍ, 14 DE JUNHO DE 2017. 

"Concede o benefício de Aposentadoria Voluntária 
Integral, ao servidor Sr. Sebastião Bueno do Amaral, na 
forma que especifica e dá outras providências. n 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da competência 
e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013, que 
reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de ltaberaí, c/c com o art. 3º. 
da Emenda Constitucional nº 47/05 e demais disposições vigentes aplicáveis à espécie, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Voluntária Integral, ao Sr. SEBASTIÃO BUENO DO 
AMARAL, servidor desta municipalidade, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo - Nlvel li (I}, junto à 
Estrut. Desc. E Administ. , sendo que seus proventos seguem no valor de: 

Vencimento (30) ..................................... ......... ... ...... ...................................................................... R$ 

Quinquênio (06) .............................................................................................................................. R$ 

VPI (Vantagem Pessoal Incorporada) ......... .......... .... ........ .. ........ ......... ............. R$ 

1.377,52 

413,26 

537,23 

iTotaf da Rena .---·~············· ················· ........... ~-······ .. ···· .. ····-··· .. ···-·RI 2.328,0 

Art. 2° - A forma de reajuste do provento será em conformidade com o art. 2°, da Emenda 
Constitucional n ° 47/05, isto é, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, 
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. 

Art. 3° - O pagamento do benefício fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal nº 
1.229/201 3, de 14 de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 
do Município de ltaberaí. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 
dia 2º do mês de junho do ano de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ltaberaí-GO, aos 14 dias do mês de Junho de 2017. 

i~ 
Presidente Executiva -ITAPREVI 

Dec. nº 07412017 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberaf-GO 
Fone/Fax: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.217/0001-07 

www.itaprevi.go.gov. br itaprevi@hotmail.com 



PORTARIA Nº. 089/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAÍ, 21 DE SETEMBRO DE 2017. 

"Concede o beneficio de Pensão por Morte, a dependente vitalicia, a Sra. 
JOANA MARQUES DE MATOS, do ex-servidor falecido aposentado, o 
Sr. JOÃO AUGUSTO DE MATOS e dá outras providências". 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da competência e 
atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013, que 
reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de ltaberar. combinado com 
o § 7° do artigo 40 da Constituição Federal do Brasil e demais disposições vigentes apl icáveis à espécie, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedido o beneficio de Pensão por Morte com proventos integrais a 
dependente vitalícia, a Sra. JOANA MARQUES DE MATOS do ex-servidor falecido aposentado, o Sr. 
JOÃO AUGUSTO DE MATOS, sendo que o provento segue da seguinte forma: 

Vencimento ............. .................................................. ......................... .......... R$ 552,16 
Comp. Sal. Constitucional ............ ............................................ .......... ... ..... ..... .. R$ 384,84 

OT AL DOS VENCIMENTOS ................................................................. R$ 937 O 

JOANA MARQUES DE MATOS (100%) ..................................................................... R$ 937,00 

OT AL DO PROVENTO ........................................................................... R$ 937 00 

Art. 2° - A forma de reajustes dos proventos será em conformidade com o § 8° do artigo 40 da 
Constituição Federal, c/c com a Lei nº. 10.887/2004, conforme tabela de reajuste em apenso. 

Art. 3° - O pagamento do beneficio fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal nº 
1.229/2013, de 14 de março de 201 3. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 
dia 09 do mês de Setembro de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ftaberaf-GO, aos 21 dias do mês de Setembro do ano de 2017. 

M~ 
Pres1denfe Executiva· ITAPREVI 

Dec nº 0741201 7 

Certifico que nesta data, 
publiquei mediante afixação deste 
exemplar no placar do ITAPREVI. 

Dec nº 074/2017 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberaí-GO 
Fone: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05 .370.217/0001 -07 

itaprevi@hotmail.com 



PORTARIA Nº. 75/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberai 

IT ABERAÍ, 11 DE SETEMBRO DE 2017. 

"Concede o benefício de Aposentadoria Voluntária 
Integral, ao servidor Sr. DOMINGOS LEMES DE 
OLIVEIRA, na forma que especifica e dá outras 
providências. n 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da competência 
e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013, que 
reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de ltaberaf, c/c com o art. 3°. 
da Emenda Constitucional nº 47/05 e demais disposições vigentes aplicáveis à espécie, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Voluntária Integral, ao Sr. DOMINGOS LEMES DE 
OLIVEIRA, servidor desta municipalidade, ocupante do cargo de Agente de Obras Públicas - Nivel 1 (J}, 

junto à Dir. de Serviços Públicos, sendo que seus proventos seguem no valor de: 

Vencimento (30) ........... ... .................................................................................................. ............. R$ 1.473,52 

Quinquênio (07) .............................................................................................................................. R$ 515,73 

VPI (Vantagem Pessoal Incorporada) ....... ....................................... .. .... .... ....... R$ 1.355,64 

Total da Remuneração ........................ ............................................................... R$ 3.344,89 

Art. 2° - A forma de reajuste do provento será em conformidade com o art. 2°, da Emenda 
Constitucional n ° 47/05, isto é, serao revistos na mesma proporçao e na mesma data, sempre que se 
modificar a remuneraçao dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, 
inclusive quando decorrentes da transformaçao ou reclassificaçao do cargo ou funçao em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessao da pensão, na forma da lei. 

Art. 3° - O pagamento do benefício fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal nº 
1.229/2013, de 14 de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 
do Municfpio de ltaberaf. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçao, retroagindo seus efeitos ao 
dia 2º do mês de Setembro do ano de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ltaberaf-GO, aos 11 dias do mês de Setembro de 2 

Certifico que nesta data, publiquei 
mediante afixação deste exemplar 
no placar do ITAPREVI. 

Presidente Executiva - ITAPREVI 
Dec. nº 074/2017 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberai-GO 
Fone: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.217/0001 -07 

itaprevi@hotmail.com 



PORTARIA Nº. 090/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social, dos 
Servidores do Municipio de ltabera1 

"Dispõe sobre a retificação da Portaria nº 054/ 2017, que concedeu o 
beneficio de Pensão por Morte, a dependente vitalícia, a Sra. ROSARIA 
APARECIDA DE JESUS ALBERNAZ e a menor LARISSA DE JESUS 
ALBERNAZ, do ex-servidor falecido, o Sr. LEONARDO DE FARIA 
ALBERNAZ e dá outras providências". 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO IT APREVI, ESTADO DE GOIÁS, 
no uso da competência e atribuições que lhe confere §2°, do art. 95, da Lei Municipal nº 
1.229/2013, de 14 de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores do Município de Itaberaí, combinado com o § 7º do artigo 40 da Constituição 
Federal do Brasil e demais disposições vigentes aplicáveis à espécie, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica retificado a Portaria nº 054/ 2017, que concede o beneficio de 
Pensão por Morte com proventos integrais a dependente vitalícia, a Sra. ROSARIA 
APARECIDA DE JESUS ALBERNAZ e a menor LARISSA DE JESUS ALBERNAZ do 
ex-servidor falecido, o Sr. LEONARDO DE FARIA ALBERNAZ ocupante do cargo de 
Assistente de E nsino, sendo que o provento segue da seguinte forma: 

Salário Base .................................................................................................. R$ 
Quinquênio (20°/0) ......................................................................................... R$ 
Com lemento Constitucional .. ......... .... .................................. ... ... ................ R$ 

OT AL DOS VENCIMENTOS ................................................................. R$ 

ROSARIA APARECIDA DE JESUS ALBERNAZ (50%) ................ .......... R$ 
LARISSA DE JESUS ALBERNAZ 50%) ................................................... R$ 

OT AL DO PROVENTO .......................................................................... R 

468,50 
468,50 
93700 

Art. 2° - A forma de reajustes dos proventos será em conformidade com o § 8º 
do artigo 40 da Constituição Federal, c/ c com a Lei nº. 10.887 / 2004. 

Art. 3º - O pagamento do beneficio fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei 
Municipal nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário, retroagindo seus efeitos ao dia 15 /05/2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

Itaberaí-GO, aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2017. 

Certifico que nesta data, 
publiquei mediante afixação deste 
exemplar no placar do ITAPREVI. 

ltaberai - GO, 25/09/2017 

Dec nº 074/2017 11/tif/'J' ~~~(,f' 
~l~áú ~ 1~ o 19ues onfaÍt'es 
Pr 1 ente Executiva · ITAPREVI 

630 000 lt ber~EJGC!)º 07 412017 
Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76 - - a 

Fone: (62) 3375-2422 - CNPJ: .os.370.217/0001-07 
itaprevi@hotma1l.com 



PORTARIA Nº. 096/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social. dos 
Servidores do Município de ltabera1 

ITABERAÍ, 10 DE OUTUBRO DE 2017. 

"Dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário 
de aposentadoria por Idade, a servidora Sra. LAZARA 
DE BRITO LEMES, na forma que especifica e dá outras 
providencias." 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da 
competência e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 
de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 
Município de ltaberaí, combinado a alínea "b", do inciso Ili , do§ 1°, do artigo 40 da Carta Magna e 
o artigo 1° da Lei n.º 10.887, de 18 de junho de 2004, que regulamenta alguns dispositivos da 
Emenda Constitucional nº. 41 /03, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria por Idade com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição, a Sra. LAZARA DE BRITO LEMES, servidora desta municipalidade, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível l i, Referência (D), junto à Dir. de Ensino. 
sendo que seus proventos seguem no valor de: 

Média Aritmética Simples (80% dos maiores salários) ...... ..... ........ ... R$ 899,73 
Art. 1°, Lei nº 10.887/04 (última remuneração) ... ..... .... ...................... R$1.249,71 
Tempo de Contribuição (13,51/30) .................................................... 0,45 
Valor dos proventos de aposentadoria conforme EC 41 /03 ..... .... .... .. R$ 405, 18 
Complementação Constitucional ............................................ ........ ... R$ 531 , 82 
TOTAL DOS PROVENTOS ...... .... ..... ........................ .. ...... .. .... .... .... . R$ 937,00 

1 - A forma de reajustes dos proventos será em conformidade com o § 8° do artigo 
40 da Constituição Federal, combinado com a Lei nº. 10.887/2004. 

li - O pagamento do benefício fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal 
nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores do Município de ltaberaí. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos legais ao 2° dia do mês de Outubro do ano de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se . . 

ltaberaí-GO, aos 10 dias do mês de Outubro do ano de 2017. 

Certifico que nesta data, publiquei 
mediante afixação deste exemplar 
no placar do ITAPREVI. 

Praça Presidente Alves de Castro , slnº - Centro - CEP 
Fone: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.21 ~=..:....::.:..--&~,a-.e:?-4f>~r------' 

itaprevi@hotmail.com 



PORTARIA Nº. 103/2016. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAÍ, 18 DE OUTUBRO DE 2016. 

"Concede o beneficio de Aposentadoria Voluntária por 
Idade com proventos integrais ao tempo de contribuiçao, 
o servidor Sr. LUIZ ERLAN CAETANO, na forma que 
especifica e dá outras providencias.· 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO ITAPREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da competência 
e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013, que 
reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de ltaberai, combinado com 
o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47/05 e demais disposições vigentes aplicáveis à espécie, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedida Aposentadoria Voluntária por Idade com proventos integrais ao 
tempo de contribuição, ao Sr. LUIZ ERLAN CAETANO, servidor desta municipalidade, ocupante do cargo 
de FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, Nlvel 1 (H), junto à Diretoria da Receita Municipal, sendo que seus 
proventos seguem no valor de: 

Vencimento (30) ..... .. .... .. ...... ....... .. .. ............ .. ... .. ...... .. .. .. ...... .... ..... ....... ... R$ 1.728,87 

Quinquênio (06) ............................................................ ..... .. .......... ....... .. R$ 518,66 

VPI (Vantagem Pessoal Incorporada) ..................................... .. .... ......... R$ 1.555,98 

Art. 2° - A forma de reajuste do provento será em conformidade com o § 8° do artigo 40 da 
Constituição Federal combinado com o art. 7°, da Emenda Constitucional nº 41/03. 

Art. 3° - O pagamento do beneficio fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal nº 
1.229/2013, de 14 de março de 2013, que reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 
do Municlpio de ltaberar. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçao, retroagindo seus efeitos ao 
dia 1º do mês de Outubro do ano de 2016. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ltaberai-GO, aos 18 dias do mês de Outubro de 2016. 

Certifico que nesta data, publiquei 
mediante afixação deste exemplar 
no placar do IT APREVI. 

ltaberai - GO, 18/10/2016 

Praça Presidente Alves de Castro, slnº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberaf-GO 
Fone/Fax: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.21710001-07 

www.itaprevi.go.gov. br itaprevi@hotmail.com 



PORTARIA Nº. 049/2017. 

Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de ltaberaí 

ITABERAi, 23 DE MAIO DE 2017. 

"Concede o beneficio de Pensão por Morte, a dependente vitalícia, a Sra. 
ROSARIA APARECIDA DE JESUS ALBERNAZ e a menor LARISSA 
DE JESUS ALBERNAZ, do ex-servidor falecido, o Sr. LEONARDO DE 
FARIA ALBERNAZ e dá outras providências". 

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO IT APREVI, ESTADO DE GOIÁS, no uso da competência 
e atribuições que lhe confere §2º, do art. 95, da Lei Municipal nº 1.229/2013, de 14 de março de 2013, que 
reformula o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Municipio de ltaberai, combinado com 
o § 7° do artigo 40 da Constituição Federal do Brasil e demais disposições vigentes aplicáveis à espécie, 

RESOLVE: 

Art. 1° - Fica concedido o beneficio de Pensão por Morte com proventos integrais a 
dependente vitalicia, a Sra. ROSARIA APARECIDA DE JESUS ALBERNAZ e a menor LARISSA DE 
JESUS ALBERNAZ do ex-servidor falecido, o Sr. LEONARDO DE FARIA ALBERNAZ ocupante do cargo 
de Assistente de Ensino, sendo que o provento segue da seguinte forma: 

Salário Base ........................................................ .......................................... R$ 678,00 
Quinquênio (4°/o) .. ..................... ..................... ............................................... R$ 135,60 
Comp. Sal. Constitucional .................. ......... ...... ........ ... ................................. .... R$ 123,40 

ROSARIA APARECIDA DE JESUS ALBERNAZ (50%) ............................................ R$ 
LARISSA DE JESUS ALBERNAZ (50%) ................................................................... R$ 

468,50 
468,50 

: . . . . ... . .... :· ..... ·. ~~;~.··;·:·: .. · .. :· . - . . . ' . .. . . 

Art. 2° - A forma de reajustes dos proventos será em conformidade com o § 8° do artigo 40 
da Constituição Federal, c/c com o art. 7 º, da Emenda Constitucional nº. 041/03 e a Lei nº. 10.887/2004, 
conforme tabela de reajuste em apenso. 

Art. 3º - O pagamento do beneficio fica a cargo do ITAPREVI, conforme Lei Municipal nº 
1.229/2013, de 14 de março de 2013. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroag indo seus efeitos ao 
dia 15 do mês de Maio de 2017. 

Cumpra-se e Publique-se. 

ltaberai-GO, aos 23 dias do mês de Maio do ano de 2017. 

Certifico que nesta data, 
publiquei mediante afixação deste 
exemplar no placar do ITAPREVI. 

Praça Presidente Alves de Castro, s/nº - Centro - CEP 76630-000 - ltaberal-GO 
Fone/Fax: (62) 3375-2422 - CNPJ: 05.370.217/0001-07 

www.itaprevi.go.gov.br itaprevi@hotmail.com 
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