
PORTARIA N° 1546/2022

        Retifica a Portaria nº 838/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA,  no uso de suas atribuições legais,
atendendo a Requisição de Documentos nº 328777/2022 do Tribunal de Contas, retifica a Portaria
nº 838/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

VALDIR BIANCHET, Prefeito Municipal de PM DE SERAFINA CORRÊA, no uso de
suas atribuições legais, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da
Emenda Constitucional nº 41/2003, CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO,  a  contar  de  02/08/2021,  à  servidora  MARELI  LOURDES
MASSOLINI, matrícula 185, cargo de Agente Administrativo, padrão 12, classe C, 70
%  referente  a  14  triênios,  regime  jurídico  estatutário,  36  horas  semanais,  com
proventos  mensais  integrais  no  valor  de  R$  5.613,24  composto  das  seguintes
vantagens: vencimento básico no valor de R$ 2.612,09(dois mil seiscentos e doze
reais e nove centavos), Lei Municipal nº 3806 de 2020, art. 1° e 2°; triênios 70%
referente a 14 triênios no valor de R$ 1.930,05(um mil novecentos e trinta reais e
cinco centavos), Lei Municipal nº 2248 de 2006, art. 85; gratificação adicional 25%
no valor de R $ 653,02(seiscentos e cinquenta e três reais e dois centavos), Lei
Municipal  nº  93  de  1964,  art.  109;  incorporação  de  FG  de  Responsável  pelo
Preenchimento das CTPS, no valor de R$ 272,96(duzentos e setenta e dois reais e
noventa e seis centavos), Lei Municipal nº 1120 de 1991, art. 1°; classe C no valor
de R$ 145,12(cento e quarenta e cinco reais e doze centavos) Lei Municipal nº 3471
de  2016,  art.  13  a  ser  custeada  por  RPPS e  seu  reajuste  será  efetivado  pela
paridade. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 01 de dezembro de 2022.

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal
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