
 

 

PORTARIA Nº 028/2022/GP, DE 20 DE JANEIRO DE 2022. 

Ementa:  Promove revisão dos proventos de 
aposentadoria da servidora Terezinha Correia de 
Azevedo e dá outras providências. 

 

A Prefeita do município de Trindade, Estado de Pernambuco, a Sra. HELBE DA 
SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas  
e: 

Considerando o teor das Portarias nº. 518, de 21 de setembro de 2021, e nº. 
548, de 13 de outubro de 2021, através das quais a servidora foi convocada a 
comparecer ao FUMAP para apresentar documentos que justificassem o pagamento 
de benefício com proventos integrais à servidora TEREZINHA CORREIA DE AZEVEDO, 
aposentada de forma compulsória e com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição através da Portaria nº. 352, de 09 de outubro de 2020; 

Considerando que a servidora não foi capaz de comprovar ter contribuído 
pelo tempo necessário para a obtenção de aposentadoria com proventos integrais; 

Considerando que foram respeitados os princípios do contraditório e da 
ampla defesa, tendo sido aberta a possibilidade de a servidora apresentar documentos 
e informações capazes de justificar o pagamento do benefício no valor atualmente 
pago,  

RESOLVE: 

Art. 1º A aposentadoria concedida à servidora TEREZINHA CORREIA DE 
AZEVEDO, aposentada através da Portaria nº. 352, de 09 de outubro de 2020, titular 
do cargo de Professor - III, Grade – 3, Classe – III, Faixa – A, matrícula nº. 1388-9, foi 
uma aposentadoria compulsória com proventos proporcionais. 

Art. 2º Os proventos de aposentadoria deverão, portanto, ser fixados na 
forma dos arts. 19, 39 e seguintes, da Lei Municipal nº. 686/2006 e, por isso, deverão 
ser calculados com base na média das remunerações auferidas durante o seu período 
de exercício no serviço público ativo. 

Art. 3º Realizado o cálculo observando-se as regras contidas na legislação, 
verificamos que os proventos de aposentadoria da servidora Terezinha Correia de 
Azevedo devem ser pagos no valor de R$ 1.860,48 (mil, oitocentos e sessenta reais e 
quarenta e oito centavos), montante que corresponde a aplicação da 
proporcionalidade em número de dias (7.933/10.950) sobre a média aritmética das 
remunerações calculadas na forma do art. 39, da Lei Municipal nº. 686/2006, cujo 
valor corresponde a R$ 2.568,04 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quatro 
centavos), conforme cálculo anexo. 
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Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TRINDADE, ESTADO DE PERNAMBUCO, 20 DE 
JANEIRO DE 2022 
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