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PROCESSO T.C. Nº 0750164-0 
APOSENTADORIA 
INTERESSADO: JOSÉ PEREIRA AMORIM 
ADVOGADO: 
RELATOR:  CONSELHEIRO, EM EXERCÍCIO, CARLOS PIMENTEL  
ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA 
ACÓRDÃO T.C. Nº 2493/08 

 

EMENTA: Legal a aposentadoria voluntária de funcionário público, por 
idade, com proventos correspondentes ao salário mínimo, de acordo com a 
legislação vigente. 
VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo T.C. nº  0750164-0, 
ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de 
Contas do Estado, nos termos do voto do Relator, que integra a presente 
Decisão, em considerar legal a Portaria nº 009/2007, da Diretora da 
Previdência e Atuária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Triunfo-TRIUNFO PREV, publicada em 29 de junho de 2007, 
que, retificada pelas Portarias nº 012/2007, publicada em 31 de agosto de 
2007, e nº 015/2008, publicada em 25 de abril de 2008, aposentou JOSÉ 
PEREIRA AMORIM, matrícula nº 92.299, Auxiliar de Serviços Gerais, com a 

fundamentação legal constante na Portaria nº 015/2008, retroagindo os 
seus efeitos a 29 de junho de 2007, fixando em favor do interessado os 
proventos mensais no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), 
correspondente ao salário mínimo vigente na data da aposentadoria, nos 
termos da legislação em vigor e da jurisprudência deste Tribunal, deixando 
de aplicar a proporcionalidade, abaixo discriminada, por ser inferior ao 
referido salário mínimo, ressalvadas as melhorias posteriores, como segue: 
Média das Remunerações, 
em 29/06/07  ............................................................................ R$        380,00 
Subtotal .................................................................................... R$        380,00 
Valor proporcional calculado à base de 28/35..... .................... R$        304,00 
Complemento para assegurar remuneração não  
inferior ao salário mínimo ......................................................... R$          76,00 
Total ......................................................................................... R$        380,00 
Remeta-se o Processo à Repartição competente, para cumprimento desta 
Decisão. 
Recife,  24 de julho de  2008. 
Conselheiro Marcos Loreto - Presidente da 2ª Câmara   
Conselheiro, em exercício, Carlos Pimentel - Relator     
Conselheiro, em exercício, Adriano Cisneiros   
Fui presente: Dra. Maria Nilda da Silva  - Procuradora 
 


