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Torna NULA a Portaria nº 78/2017 de retificação da aposentadoria da servidora Maria Alaide Winter Ferreira, matrícula 21444, 
nos termos do Processo Administrativo nº 2015/21867 e Parecer da Procuradoria Geral do Município, Portaria nº 002/2018. 
 

CONCEDE Licença Prêmio em Dinheiro à servidora Fabíola Burgert, Técnica Previdenciária, matrícula funcional n.º 50154, 
lotada no IPPASSO, pelo período de 01 (um) mês, referente ao quinquênio 19/07/2012 a 18/07/2017, portaria nº 03/2018. 
 
CONCEDE Licença Prêmio em Dinheiro à servidora Aline Machado Kuns, Técnica Previdenciária, matrícula funcional n.º 50146, 
lotada no IPPASSO, pelo período de 01 (um) mês, referente ao quinquênio 09/06/2011 a 08/06/2016, portaria nº 04/2018. 
 
RETIFICA os atos: Portaria nº 112/2014, Portaria nº 157/2015, 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 01/06/2014, à servidora Maria Dirlei 
Cunha Domingos, matrícula 22014, cargo de Professora, nível III, grau H, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 5.618,42 (cinco mil, seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois reais), portaria nº 05/2018. 
 
CONCEDE aposentadoria por invalidez permanente, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º, 
17º da Constituição Federal, redação dada pela EC 41/2003, a contar de 01/02/2018, à servidora Angela Maria Correia da Silva, 
matrícula 28729, Cozinheira, Padrão 4, Grau B, com proventos mensais proporcionais a 2.165/10.950, no valor de R$ 316,04 
(trezentos e dezesseis reais e quatro centavos), complementado até o valor do salário mínimo, nos termos da CF, portaria nº 
006/2018. 
 
CONCEDE aposentadoria por invalidez permanente, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, da 
Constituição Federal, combinado com o artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, a contar de 01/02/2018, à servidora 
Denise Aparecida Lopes de Lima, matrícula 22398, Professora, Nível I, Grau H, com proventos mensais proporcionais a 
10.950/10.950 no valor de R$ 2.391,04 (dois mil, trezentos e noventa e um reais e quatro centavos), portaria nº 007/2018. 
 
RETIFICA os Atos: Portaria nº 32/2016, 150/2017 e 01/2018, e de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda 
Constitucional nº 47/2005, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2016, ao servidor Valdir Wagner, 
matrícula 20945, cargo de Auxiliar de Escriturário, padrão 06, grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 4.947,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais), portaria nº 08/2018. 
 
RETIFICA os atos: Portaria nº 116/2016, Portaria nº 64/2017, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso 
III, alínea "b", combinado com o §§ 3º e 17º da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, 
concede aposentadoria voluntária por implemento de idade, a contar de 01/09/2016, à servidora Olga Franciosi Slongo, matrícula 
28608, cargo de Professora, nível III, grau B, regime jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais a 3.778/10.950 no 
valor de R$ 827,53 (oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos), complementado até o valor do salário mínimo 
nos termos da Constituição Federal, portaria nº 09/2018. 
 
CONCEDE aposentadoria por invalidez permanente, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, da 
Constituição Federal, combinado com o artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, a contar de 01/02/2018, ao servidor Luis 
Fernando de Oliveira Paz, matrícula 27740, Operário, Padrão 03, Grau C, com proventos mensais proporcionais a 3.277/12.775 
no valor de R$ 407,02 (quatrocentos e sete reais e dois centavos) complementado até o valor do salário mínimo nacional, 
portaria nº 10/2018. 
 
CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º 
do artigo 40 da CF/88, a contar de 01/02/2018, à servidora Roseli Iloni Altmann, matrícula 27189, Professora, Nível III, Grau F, 
com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.898,67 (três mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), 
portaria 11/2018. 

 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º 
do artigo 40 da CF/88, a contar de 01/02/2018, à servidora Rosana Callejon Cicilio Micheletto, matrícula 22028, Professora, Nível 
III, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.068,54 (cinco mil e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro 
centavos), portaria 12/2018. 

 

CONCEDE aposentadoria por invalidez permanente, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, da 
Constituição Federal, combinado com o artigo 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, a contar de 01/02/2018, à servidora 
Rosmari Moreira, matrícula 27978, Professora, Nível I, Grau A, com proventos mensais proporcionais a 4.181/10.950 no valor de 
R$ 637,45 (seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) complementado até o valor do salário mínimo nacional, 
portaria nº 13/2018. 
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