
 

 
Fundo de Previdência de Muaná – FUNPREM 

CNPJ 04.867.350/0001-00 

PORTARIA Nº 013/2022-IPSMM, de 31 de maio de 2022.  
 

“Dispõe sobre a concessão de PENSÃO POR MORTE a menor de 
vinte e um (21) anos MARIA EDUARDA DA FONSECA CORREA” 

A Presidente do Instituto de Previdência de Muaná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei 
e as prerrogativas atribuídas pelo DEC. MUN. Nº 014/2021-GAB/PMM, de 01 de janeiro de 2021, e 

Considerando que ANISIO DA SILVA CORREA, falecido em 12/01/2019, deixou além da requerente 
mais duas dependentes, ambas menores de vinte e um anos, as quais recebem o valor equivalente a 50 % 
(cinquenta por cento) do beneficio; 

  Considerando que Maria Eduarda da Fonseca Correa é a terceira beneficiária a se habilitar perante o 
Fundo de Previdência de Muaná para receber a pensão deixada pelo ex-servidor falecido; 

R E S O L V E: 

I – CONCEDER PENSÃO POR MORTE a MARIA EDUARDA DA FONSECA CORREA (filha), menor de 
vinte e um (21) anos, nascida em 21/02/2005, dependente de ANISIO DA SILVA CORREA, servidor efetivo, na 
Função de Agente Comunitário de Saúde - ACS, RG n.º 1473258 e CPF n.º 250.880.922-53, nos termos do art. 40, § 
7º, inciso II, da CF/88, com observância ao art. 8º e 46 seguintes da Lei Municipal n.º 190/2013.  

II – O valor da pensão será rateado entre todos os dependentes, em cotas iguais e não permanente, 
conforme previsto no art. 48 e 49 da Lei n.º 190/2013, na forma a seguir descrita: 

 

Descrição das Parcelas Base Legal Valor 

Salário Base                     Lei Municipal 103/03, art. 6º 1.860,00 

Pensão (equivalente 33,33 % do salário base)  Lei Municipal 103/03, art. 211, paragrafo 2º. 620,00 

 
III – Reajustar para o mesmo percentual, acima especificado (33,33%), o valor das pensões vinculadas ao 

único benefício de Anísio da Silva Corrêa, concedidas nos termos das portarias a seguir especificadas: 
 
- Portaria n.º 012/2021, de 31 de marco de 2021, Cintia dos Anjos Correa (Filha); 
- Portaria n.º 011/2021, de 31 de marco de 2021, Maria Eduarda Pereira Correa (Filha);  
 
IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir desta data 

revogadas as disposições em contrário. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

                         Gabinete da Presidente do Instituto de Previdência de Muaná, 31 de maio de 2022. 

 
 

Joselba de N. Costa Pacheco 
Presidente do Instituto de Previdência 

Muaná - Pará 
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