
          
 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA FAZENDA 

INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO 
 

 

Rua Bela Cintra, 657 – Consolação – São Paulo -SP 

      São Paulo, 12 de agosto de 2010. 

Comunicado CA nº 02/2010 

 

Prezado (a) a Senhor (a) 

 

Informamos que em cumprimento ao disposto no artigo 14 parágrafo único da Lei 

13.549/2009 o pagamento do benefício a partir do mês de agosto será feito sempre no 

último dia útil do mês a que se referir. 

 

Assim, no mês de agosto VSa receberá no quinto da útil o pagamento do benefício 

referente ao mês de julho/2010 e no dia 31/08/2010 o pagamento do benefício referente 

ao mês de agosto/2010. 

 

Esclarecemos que em decorrência desta mudança apenas neste mês de agosto 

o desconto do imposto de renda será proporcional a soma dos valores recebidos no mês, 

como dispõe a lei de regência, o que poderá acarretar incidência de imposto para os 

isentos. 

 

Também em decorrência da mudança na  sistemática do pagamento poderá 

ocorrer pequeno atraso no recebimento de seu demonstrativo de pagamento este mês 

porém o documento estará disponível no site do IPESP para consulta 

(www.ipesp.sp.gov.br).  

 

Informamos ainda que na folha de pagamento do mês de agosto será aplicado o 

reajuste de acordo com a variação do INPC-IBGE, retroativo a janeiro/2010, conforme 

tabela abaixo, decorrente do estudo atuarial realizado. 
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DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO REAJUSTE 

% COEF 

Em fevereiro/2009 ou antes 3,452% 1,03452 

em março/2009 3,132% 1,03132 

Até abril/ 2009 2,926% 1,02926 

em maio/ 2009 2,363% 1,02363 

em junho/ 2009 1,753% 1,01753 

em julho/ 2009 1,327% 1,01327 

em agosto/ 2009 1,095% 1,01095 

em setembro/ 2009 1,014% 1,01014 

em outubro/ 2009 0,852% 1,00852 

em novembro/2009 0,611% 1,00611 

em dezembro/2009 0,240% 1,00240 

 

Conforme deliberação do Conselho da Carteira de Previdência dos Advogados em 

reunião realizada em 08/04/2010 com a aplicação do reajuste será cobrada a diferença da 

alíquota de contribuição de 20% (vinte por cento) dos aposentados e pensionistas 

referente aos meses de janeiro/2010 a março/2010, em 12 (doze) parcelas fixas. 

 

Maiores informações podem ser obtidas na página eletrônica do IPESP 

www.ipesp.sp.gov.br ou através do teleatendimento nos números (11) 2902-6909 e (11) 

4002-7738. 

   

Atenciosamente 

 

  ANA FLÁVIA CUNHA CANABRAVA 

     Diretor de Gestão das Carteiras Autônomas 


