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RETIFICA o ato: Portaria nº 009/2020, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso 
III, alínea "a", combinado com o §§ 3º e 17º da CF/88, redação dada pela EC nº 41/2003, CONCEDE 
aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/02/2020, ao servidor JOÃO PAULO SILVA DA 
ROSA, matrícula 26810, cargo de Encanador Hidráulico, padrão 06, Grau H, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 3.715,23, portaria nº 048/2021. 

 

RETIFICA a publicação da portaria nº 035/2021, de aposentadoria por tempo de contribuição de 
JUSSARA KECHINER PORTELA, onde se lê com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.557,96 
(três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), leia-se com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 3.452,73 (três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três 
centavos). 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 7º, inciso II da Constituição Federal, 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e Lei Municipal nº 4221 de 2005, PENSÃO a LAIS 
TAMAGNONE, filho(a) menor de idade, a contar de 09/04/2021, até a data-limite de 21 anos, 
completados em 08/01/2031, à razão de 33,33%, no valor de R$ 1.611,58; LAURA TAMAGNONE, filho(a) 
menor de idade, a contar de 09/04/2021, até a data-limite de 21 anos, completados em 02/12/2023, à 
razão de 33,33%, no valor de R$ 1.611,58; LILIANE NOGUEIRA DE SOUZA TAMAGNONE, cônjuge, a 
contar de 09/04/2021, à razão de 33,33%, no valor de R$ 1.611,58 dependentes do servidor LEONARDO 
GUELLA TAMAGNONE, matrícula 27130, cargo de Professor, nível II, Grau E, regime jurídico estatutário,  
falecido em 09/04/2021, sendo que 100% desta pensão corresponde a R$ 4.834,74, portaria nº 049/2021. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal, 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e Lei Municipal nº 4221 de 2005, PENSÃO a 
AMANDA DA SILVA, filho(a) menor de idade, a contar de 28/02/2021, até a data-limite de 21 anos, 
completados em 17/01/2028, à razão de 50%, no valor de R$ 1.474,73; ANTONINHO LUIZ DA SILVA, 
cônjuge, a contar de 28/02/2021, à razão de 50%, no valor de R$ 1.474,73, dependentes da servidora 
inativa ORENTALINA DA SILVA, matrícula 20311, cargo de Professora, nível I, Grau D, regime jurídico 
estatutário,  falecida em 28/02/2021, inativada conforme Portaria nº 880/1991, retificado por Portaria nº 
1057/1995, sendo que 100% desta pensão corresponde a R$ 2.949,46, portaria nº 050/2021. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/05/2021, à servidora MARCIA ANGELITA 
DALLA LANA, matrícula 22637, cargo de psicóloga, padrão S2, Grau J, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais integrais no valor de R$ 13.583,56 (treze mil, quinhentos e oitenta e três reais e 
cinquenta e seis reais), portaria nº 051/2021. 

 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", combinado com 
o §§ 3º e 17º da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, 
aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/05/2021, à servidora MARLI DE PAULA 
FAVARO, matrícula 29028, cargo de Assistente de educação infantil, padrão 7, Grau E, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.320,56 (dois mil, trezentos e vinte reais e 
cinquenta e quatro centavos) de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 
10.887 de 18/06/2004, portaria nº 052/2021. 
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