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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 

PORTARIA Nº 033/2021/IPECAN DE 22 DE OUTUBRO DE 2021.

 
PORTARIA Nº 033/2021/IPECAN DE 22 DE OUTUBRO
DE 2021.

 
Dispõe sobre a diferença no pagamento do
reajuste no valor dos benefícios de
aposentadoria voluntária por tempo de
contribuição e idade/professor de
Aposentadoria e Pensões por Morte e dá outras
providências.

 
O Superintendente do IPECAN - Instituto de Previdência
Social de Campo Novo de Rondônia, estado de Rondônia, no
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Portaria
262/2021-GP-PMCNR, e em conformidade com a Lei
Municipal Nº 839/2019 de 31 de maio de 2019,
 
Resolve:
 
Art. 1º Realizar e efetivar o pagamento dos cálculos do valor
da diferença referente à atualização do piso do magistério que
trata a Portaria nº 022/2021/IPECAN de 30 de junho de 2021.
Ficam calculados os valores referentes à atualização do piso do
magistério de Janeiro a Maio do ano de 2021 e janeiro a
dezembro e décimo terceiro do ano de 2020.
 
Art. 2º O percentual de reajuste a ser aplicado sobre os
proventos de aposentadoria e pensão por morte será de 12,84%
(doze inteiro e oitenta e quatro centésimos por cento) de acordo
com o Decreto nº 232/2021 de 21 de setembro de 2021. Os
valores correspondem à diferença da Atualização do Piso do
Magistério, referente aos meses de janeiro a maio de 2021, que
serão pagos em uma única parcela na folha do mês de outubro
de 2021.
 
Art. 3º O percentual de reajuste a ser aplicado sobre os
proventos de aposentadoria e pensão por morte será de 12,84%
(doze inteiro e oitenta e quatro centésimos por cento) de acordo
com o Decreto nº 255/2021 de 19 de outubro de 2021. Os
valores correspondem à diferença da Atualização do Piso do
Magistério, referente ao ano de 2020 mais o décimo terceiro,
que serão pagos em uma única parcela na folha do mês de
novembro de 2021.
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
RAFAEL AUGUSTO SOARES DA CUNHA
Superintendente
IPECAN
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