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PORTARIA  

IPSPMP PIRAPREV Nº. 25/2010 
 

 

 
 OSMAR GIUDICE, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Piracaia - PIRAPREV, no uso de suas atribuições legais, 

 
CONSIDERANDO o contido na Lei Municipal Nº. 2.522/2009, de 08 de dezembro de 

2009, Capítulo X, artigos 69 a 71; 
 

CONSIDERANDO que a Lei Federal Nº 12.254, de 15 de junho de 2010 (conversão 
da Medida Provisória 476/2009) reajustou os benefícios previdenciários daqueles que 
recebem acima de um salário mínimo em 7,72% (sete inteiros e setenta e dois centésimos 
por cento) a partir de 1º de janeiro de 2010; 

 
CONSIDERANDO que através da Portaria IPSPMP-PIRAPREV Nº 11/2010, os 

benefícios previdenciários dos servidores inativos e pensionistas não abrangidos pela 
paridade que recebem acima de um salário mínimo foram reajustados em 6,14% a partir de 
1º de janeiro de 2010; 

 
 
  
 RESOLVE: 

 
 

 Art. 1º: REAJUSTAR, o percentual complementar de 1,58% (um inteiro e 
cinquenta e oito centésimos por cento) para os benefícios previdenciários dos servidores 
inativos e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo, não abrangidos pela 
paridade, totalizando o aumento desta categoria 7,72% (sete inteiros e setenta e dois 
centésimos por cento); 
 

    Art. 2º: Os valores das diferenças referentes ao período de janeiro a junho 
serão creditados nas respectivas contas correntes bancárias dos beneficiários juntamente 
com o benefício da competência julho/2010 a ser pago em 02 de agosto de 2010. 
 

  Art. 3º As despesas decorrentes serão suportadas com recursos próprios 
constantes do orçamento do RPPS. 
 
  Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 1º de janeiro de 2010. 
 
  Dê-se conhecimento aos interessados. 
 

Piracaia, em 20 de julho de 2010. 
 

 
 

Osmar Giudice 
Superintendente do IPSPMP-PIRAPREV 

 
 

Publicado e afixado em local público de costume, em 20 de julho de 2010. 

 
 
 

Roberto Bueno 
Coordenador Administrativo e de Seguridade 


