
 
DECRETO Nº. 9.494 DE 13 DE JANEIRO DE 2022 

 
 
SÚMULA : Concede pensão por morte a Gelson Antônio 
Alves, Maria Teresa de Souza Alves e Gelson Antônio Alves 
Junior. 
 
 
IONE ELISABETH ALVES ABIB , Prefeita do Município 

de Andirá, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
 

                     DECRETA:  
Art. 1º  - Em razão do falecimento de ALESSANDRA DE 

SOUZA ALVES, lotada no quadro de pessoal ativo, fica concedida PENSÃO POR 
MORTE, a 1) GELSON ANTÔNIO ALVES , esposo, portador do RG nº 10.455.923-9 
SESP/PR e inscrito no CPF sob o nº 068.650.849-18 (temporária, com recebimento 
durante quinze anos, com fim em 08/01/2037); 2) MARIA TERESA DE SOUZA ALVES , 
filha menor, CPF nº 127.928.189-80 (temporária até aos 21 anos de idade) e 3) GELSON 
ANTÔNIO ALVES JUNIOR , filho menor, certidão de nascimento Matrícula 082537 01 55 
2021 1 00055 090 0015965 01, (temporária até aos 21 anos de idade). 

 
Art. 2º  - A presente pensão é concedida pela regra prevista no 

art. 40, § 7º da Constituição Federal de 1988 e nos art. 47 a 57 da Lei Municipal nº 2.194 
de 05 de maio de 2011 e suas posteriores alterações. 

 
Art. 3º  - O valor do provento de pensão será de R$ 2.343,72 

(dois mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), dividido em 03 
(três) cotas nas seguintes proporções: 50% para o esposo, no valor de R$ 1.171,86 (um 
mil, cento e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) e os outros 50% dividido entre 
os filhos menores no valor de R$ 585,93 (quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e 
três centavos) cada. 

 
Art. 4º - A data de início do benefício é 09 de janeiro de 2022. 
 
 
Art. 5º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Paço Municipal “Bráulio Barbosa Ferraz”, Município de Andirá, 
Estado do Paraná, em 13 de janeiro de 2022, 79º da Emancipação Política. 

 
 
 

IONE ELISABETH ALVES ABIB 
Prefeita Municipal 



 
 


