
 

 
 

Ofício Nº 99/2020 

Ao Secretário do Fundo de Previdência do Estado do Piauí 

Dr. Ricardo Pontes 

Assunto: Reitera pedido de pagamento de resíduos salariais ref. Exercício 2.019. 

 
A Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí – AUD/TCE-PI, entidade de classe de âmbito estadual de 
representação homogênea, sob o registro CNPJ nº 06.899.112/0001-02, com 
sede na Av. Pedro Freitas, nº 2100, Centro Administrativo, neste ato 
representado por seu Presidente, José de Jesus Cardoso da Cunha, ao tempo em 
que cumprimenta Vossa Senhoria, vem, reiterar pedido de pagamento dos 
valores retroativos de janeiro a novembro de 2019, conforme é do conhecimento 
de citado Fundo de Previdência do Estado do Piauí, no percentual de 3,75%, 
incidente sobre os salários dos servidores auditores de controle externo e demais  
servidores aposentados vinculados a este Fundo, com base na Lei 7.315 de 27 
de Dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado na mesma data, que 
revisou os valores devidos aos servidores de cargos de provimento efetivo, em 
comissão e função de confiança do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal 
de Contas do Estado do Piaui. 

 
De acordo com o exposto no artigo 132, da Lei Complementar Estadual, nº. 

13/94, é direito do servidor inativo: 
 

Art. 132 - Os servidores serão aposentados e terão os seus 
proventos calculados e revistos, na forma prevista na 
Constituição Federal, observadas as normas gerais de 
previdência estabelecidas em lei federal e as leis estaduais sobre 
o fundo de previdência social do regime próprio dos servidores 
públicos e sobre o plano de custeio do regime próprio de 
previdência social. (Redação dada pela Lei Complementar nº 84, 
de 07/05/2007) 

 
  



 

 
 

 

Salienta-se que o descumprimento injustificado de Lei Federal, Estadual ou 
Municipal por parte dos gestores pode gerar consequências jurídicas graves. 

 Respeitosamente, 

 

Teresina, 16 de agosto de 2020. 

_____________________________________ 

Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado 

do Piauí AUD/TCE-PI 

José de Jesus Cardoso da Cunha 

 -Presidente – 
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