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PORTARIA  

IPSPMP PIRAPREV Nº. 27/2010 
 

 

 
 OSMAR GIUDICE, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Piracaia - PIRAPREV, no uso de suas atribuições legais, 
 
 
 CONSIDERANDO já haver o servidor recebido 45 dias em pecúnia relativa à 
Licença Prêmio do período de 2000 a 2005; 
 
 
 CONSIDERANDO o contido na Lei Municipal Nº. 2.522/2009, de 08 de dezembro 
de 2009; 
 
  
 RESOLVE: 

 
 
 Art. 1º - CONCEDER, a partir desta data, ao servidor público municipal integrante 
do quadro de provimento efetivo, estatuário, Senhor FERNANDO HENRIQUE ALVES 
GARCIA BANHOS, RG nº. 35.672.218-1, ocupante da Função de Confiança de 
Coordenador Financeiro nesta Autarquia Municipal, 45 (quarenta e cinco) dias de 
afastamento sem prejuízo de sua remuneração quitando, assim, a Licença Premio 
relativa o período de 2000 a 2005. 
 
 Art. 2º - DESIGNAR a partir desta data, o servidor público municipal integrante do 
quadro de provimento efetivo, estatuário, Senhor ROBERTO BUENO, RG nº. 
25.602.022-2, ocupante da Função de Confiança de Coordenador Administrativo e de 
Seguridade nesta Autarquia Municipal para ocupar a Função de Confiança de 
Coordenador Financeiro em substituição ao servidor em gozo de Licença Prêmio, 
atribuindo-lhe a Função Gratificada Correspondente pelo exercício da substituição. 
 
 Art. 3º - As despesas relativas à diferença da remuneração do Cargo Efetivo para 
a Função de Confiança de que trata o artigo 92, §6º da Lei Nº. 2.522, de 08 de dezembro 
de 2009, serão suportadas com recursos próprios do RPPS, à conta dos limites previstos 
para a taxa de administração. 
 
 
 Dê-se conhecimento aos interessados. 
 

 
Osmar Giudice 

Superintendente do IPSPMP-PIRAPREV 

 
 
 
 
 
 

Publicado e afixado em local público de costume, em 06 de dezembro de 2010. 


