
DECRETO N" 190 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2,021

O PREFEITO MUNICIPAL DE POSSE, Estado de Goiás, no uso de suas
atribuiçÕes legais e Constitucionais ê nos termos do inciso Vl, do art.67, da Lei Orgânica
Municipal e tendo em vista o que consta do Processo no PMP/17.06212021 e
considerando o que dispÕe art. 40, § 10, inciso l, da Constituição Federal, Art.60 da
EC 4112003 acrescido pela Emenda no 70 de 2910312012 e aft. 28, § 1 e 60 da Lei
Municipal no 984 de 14 de Junho de 2.006.

Art. 1o - Fica concedida, face às exposiçÕes acima, aposentadoria por
lnvalidez, com proventos integrais, à servidora ALDA MARQUES SOUSA MARTINS,
CPF: 287 .457 .10í -63, ocupante do cargo de Professor PIV - P30 - C, com lotação na
Secretaria Municipal de Educação.

Ar1. 20 - Os proventos de aposentadoria a que se refere o artigo anterior são
integrais, fixados na quantia anual de R$ 46.725,38 (quarenta e seis mil, setecentos
e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos), incluindo o 13o salário, assim
discriminados mensalmente: Vencimento base R$ 3.267,51 (três mil, duzentos e
sessente e sete reais e cinquenta e um centavos), Adicional tempo de serviços
(02 quinquênios 05%) 10% R$ 326,75 (trezentos e vinte e seis reais ê sêtenta ê
cinco centavos), totalizando a quantia de R$ 3.594,26 (três mil, quinhentos ê
noventa e quatro reais e vinte e seis centavos).

Art. 30 - Os proventos de Aposentadoria fixados no Artigo anterior seráo
reajustados na mesma base e na mesma data em que forem reajustados os
vencimentos do pessoal da ativa, retroagindo seus efeitos em 22lOGl2O2,l.

Art.40 - Revogadas as disposiçôes em contrar.io, este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POSSE, ESTADO DE GOIÁS,
aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro de 2021 .
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