
APOSTILA RETIFICATÓRIA Nº 03, DE 28 DE JANEIRO DE 2019 
 
 

 
LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto 

de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu – ITUPREV, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei 1.810, de 04 de abril de 2016,  

 
CONSIDERANDO que a servidora Eni de Arruda Silva admitida no serviço público em 

02/03/2006, se aposentou por Invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição de 
acordo com o art. 40 da Constituição Federal, conforme portaria nº 285 de 31 de agosto de 2018; 

 
CONSIDERANDO que a servidora requereu o reenquadramento de sua doença no rol 

de doenças graves previstas em Lei com a inclusão da devida documentação comprobatória; 
 
CONSIDERANDO que o reenquadramento foi confirmado pela junta médica; 
 
CONSIDERANDO o parecer da Procuradora do ITUPREV, de 24 de janeiro de 2019, 

do qual tomei ciência e cujos termos aprovo; 
 
 
R E S O L V E: 
 
I – Corrigir o cálculo dos proventos pagos à servidora, conforme demonstrado abaixo: 
 
Benefício concedido em 01 de setembro de 2018: R$ 1.355,84 - (55,5434%) 
Reajuste de 0,59 % em 01/01/2019:                   R$ 1.363,84 (conforme índices INSS) 
Benefício Corrigido (Integralidade da Média):     R$ 2.492,81 – (100%) 
Reajuste de 0,59 %:                                            R$ 2.507,51- (conforme índices INSS) 
II – Retroagir o pagamento à data da concessão do benefício, com atualização 

monetária de acordo com os índices do INPC, acrescidos de juros de 0,5% ao mês conforme Lei     
Municipal nº1810/2016, art.118. 

 
III – Esta Apostila Retificatória entrará em vigor a partir de sua publicação. 
 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - 

ITUPREV 
Aos 28 de janeiro de 2019. 

 
 
 

 
Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo  

Superintendente  
 

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada em local de costume. Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, Aos 28 de janeiro de 2019. 

 
 
      

Wilson Roberto Pelinson 
Diretor Administrativo 


