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IPREVITA

PORTARIA N"04, DE 28

Instituto de Previdência dos Servidores

Públicos do Município de Itapemirim-ES

Autarquia Municipal

CNPJ N° 05.129.529/0001-23

übi!U21.

D/SPÔE SOBRE REVISÃO ANUAL DO AUXfUO ALIMENTAÇÃO DOS
SERVIDORES PÚBUCOS EFETIVOS DO IPREVITA.

A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município

de itapemirim-ES, nomeada na forma da lei por melo do Decreto n® 16.810/2020, no

uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 25, § 1® da Lei Municipal n® 2.708,
de 26 de junho de 2013, com redação alterada pela Lei Municipal n® 3.097, de 06 de

julho de 2018;

Considerando a regulamentação dada pela Resolução IPREVITA n® 22, de 26 de

setembro de 2019, que dispõe sobre a concessão de Auxílio Alimentação;

Considerando a homologação da Resolução IPREVITA n® 22/2019 pelo Executivo

Municipal através do Decreto n® 15.356/2019.

Considerando as informações contidas no Processo Administrativo n® 007/2021, que
determinam que o índice inflacionário a ser utilizado neste ano financeiro, em razão do

Inciso VIII do art. 8® da Lei Complementar n® 173/2020 será o índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).

RESOLVE

Art. 1®. Conceder revisão anual do beneficio Auxílio Alimentação aos servidores
públicos efetivos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim, ES - IPREVITA,

para o exercício de 2021, a fim de preservar o valor aquisitivo de moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo
processo infixionário.

Parágrafo único. O percentual de correção aplicado é de 4,52 %{ quatros inteiros e

cinqüenta e dois por cento), correspondente à variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do
período de 1® de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Art. 2®. O novo valor do Auxílio Alimentação fica fixado em R$ 939,57 (novecentos e

trinta e nove reais e cinqüenta e sete centavos).

rt. 3®. A Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos

os a 1® de janeiro de z021, revogando-se quaisquer disposições em contrári/T

REàiSTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

,zo ae janeiro de 2021.
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