
 

 
    

 

Ofício nº 41/2021 - AUD-TCE/PI                        Teresina, 28 de dezembro de 2021 

 

Excelentíssima Senhora Conselheira Lilian de Almeida Veloso 

Nunes    Martins 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

Piauí Nesta Capital 

Assunto: Solicitação ao TCE a fim de dá ciência ao Fundo de Previdência 

Social do Estado do Piauí - FUNPREV da aprovação e sanção da Lei nº 7.710, 

de 27 de dezembro de 2021, que revisou o vencimento dos servidores efetivos 

e demais categorias 

 
 

 
 
Excelentíssima Presidente, 

 
  

 Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência, a Associação dos 
Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí – 
AUD/TCE-PI em vista de garantir o direito de seus integrantes que estão na 
inatividade, vem solicitar que essa Corte de Contas dê ciência ao Fundo de 
Previdência Social do Estado do Piauí – FUNPREV, da aprovação pela ALEPI 
e da sanção pelo Governador da Lei nº 7.710, de 27 de dezembro de 2021, 
com publicação no DOE, Segunda-feira, 27 de dezembro de 2021 • Nº 273 
(Suplemento-Páginas 2 a 4), que reajustou o valor dos vencimentos dos 
servidores efetivos, das remunerações dos servidores  
comissionados, das gratificações dos policiais militares  
integrantes do Pelotão Especial de Segurança (PES), para que adote as 
providências necessárias, a fim de garantir a Paridade Plena, de acordo com o 
exposto no artigo 132, da Lei Complementar Estadual, nº. 13/94, in verbis: 

    
  



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) 

 
 
 

   Teresina, 28 de dezembro de 2021. 
 

JOSÉ DE JESUS CARDOSO DA CUNHA 
           Auditor de Controle Externo 

                                     Presidente da AUD/TCE-PI 
 


		2021-12-28T10:09:47-0300
	JOSE DE JESUS CARDOSO DA CUNHA:41169131387
	Eu sou o autor deste documento




