
 
 

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ – MURIAÉ-PREV 

Gabinete da Presidência 

Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 601- Centro 

Muriaé – Minas Gerais – CEP: 36880-000 CNPJ: 10.935.438/0001- 

Fone: (32) 3722-2321 – e-mail: antoniojose@muriaeprev.com.br 

 

 
 

PORTARIA N° 001/2016, DE 04 DE JANEIRO DE 2016. 

 

 

Dispõe sobre a adequação técnica do 

ato de nomeação e designação do 

responsável bem como a fixação da 

gratificação devida em razão do exercício da 

função de TESOUREIRA do Fundo 

Previdenciário de Muriaé – MURIAÉ-PREV, 

nos termos da lei 4.628/2013. 

 

 

  O Diretor Executivo do Fundo Previdenciário de Muriaé – Muriaé-Prev, no 

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 10 da lei 

3.432/2007, seção VII do Capítulo V do Regimento Interno do Muriaé-Prev e da nova 

redação conferida pela Lei 4.628/2013 aos artigos 4°, 5º, 7° (§ 3°) e 10 (VIII) da lei 

3.432/2007 e 4.214/2012; 

  Considerando a necessidade regimental de decidir sobre o responsável 

pela função de TESOUREIRA do Fundo Previdenciário de Muriaé – Muriaé-Prev, 

bem como a fixação do percentual de gratificação pecuniária ao qual o servidor 

ocupante da respectiva função fará jus, conforme limites fixados nos termos do 

artigo 5º da 4.214/2012 alterado pela Lei 4.628/2013 e demais disposições contidas 

na nova redação dos artigos 4°, 7° (§ 3°) e 10 (VIII) da lei 3.432/2007, alterada pela 

lei 4.628/2013; 

Considerando a necessidade de adequação técnica do ato 

administrativo de nomeação e designação supracitado, cuja competência foi 

alterada pela nova redação trazida aos artigos 4°, 7° (§ 3°) e 10 (VIII) da lei 

3.432/2007, alterada pela Lei 4.628/2013, que passou a outorgar a vinculação 

exclusiva do ato à indicação e deliberação administrativa do Diretor Executivo 

do Muriaé-Prev, após aprovação registrada em ata do Conselho de 

Administração; 
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Considerando que os demais servidores já foram normatizados em 

cumprimento à legislação em vigor, através da portaria nº 002/2014 de 30 de 

janeiro de 2014. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Fica nomeada e designada a seguinte servidora efetiva para a 

função abaixo discriminada com o percentual de gratificação pecuniária fixado sobre 

o vencimento básico do respectivo cargo efetivo, nos termos do artigo 5º da Lei 

4.214/2012, alterado pelo artigo 4° da lei 4.628/2013: 

 

  I – Stelamaris Schuenck Barbosa Rezende - MASP: 000.580-001 – 

Tesoureira; Gratificação= 50% (cinquenta) por cento.                       

   

Art. 2° - As gratificações contidas no artigo anterior serão custeadas pelo 

Fundo Previdenciário de Muriaé – Muriaé-Prev, nos termos do artigo 7°, da Lei nº 

4.214/2012, alterado pelo artigo 7º da Lei nº 4.628/2013. 

 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Muriaé, 04 de janeiro de 2016. 

 

 

                                  ________________________________ 
Antônio José Pereira de Oliveira 
Diretor Executivo do Muriaé-Prev 


