
 
 

  

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV 
CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Avenida Dona Elza Peçanha de Godoy, 170 Vila Elza, Piracaia – SP. 
E-mail: piraprev@piraprev.com.br – Fones: (11) 4036-4371 / 4036-4409 

PORTARIA IPSPMP-PIRAPREV Nº. 277, de 09  Março de 2021. 

 

 

“Disciplina o recadastramento anual dos Servidores Inativos  e Pensionistas e promove a 

liberação antecipada do pagamento do Décimo Terceiro Salário do exercício de 2021 no 

âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia”. 

 

 

 

OSMAR GIUDICE, Superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV, no uso de suas atribuições legais; 

 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 42, § 4º e 51 da Lei 2.912/2017; 

 

CONSIDERANDO a necessidade da redução do risco de contágio pelo Covid-19 entre os 

servidores aposentados e pensionistas do PIRAPREV; 

 

CONSIDERANDO ser pertinente disponibilizar recursos para eventuais despesas médicas; 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1.º -  O recadastramento presencial anual dos servidores inativos e pensionistas do 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Piracaia-PIRAPREV, passará a se dar 

realizada por vídeo chamada através do  aplicativo Whats App. 
 

Parágrafo Único: Para os servidores inativos e pensionistas não portadores de canal de 

comunicação compatível,  a prova de vida será realizada de forma domiciliar pela Equipe 

Piraprev.  
 

Art. 2.º -  Liberar no dia 10 de março de 2021, o pagamento  integral do Décimo Terceiro 

dos servidores inativos e pensionistas. 
 

Parágrafo Único: Os servidores que já receberam antecipação de metade do décimo terceiro 

2021 por ocasião do aniversário ou solicitação, receberão a parcela remanescente de 50%. 

 

Art. 3.º -  As despesas decorrentes deste ato correrão a expensas do Orçamento Anual do 

IPSPMP-PIRAPREV. 

 

Art. 4.º -  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia - Piraprev, em  09 

de Março de 2021. 
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OSMAR GIUDICE 
Superintendente 

CPA 20 ANBIMA 

CGRPPS 447 APIMEC 

 

Publicado e afixado em local público e de costume em 09  de Março de 2021. 
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