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PORTARIA 001/2023 

 

Dispõe sobre o REAJUSTE DE 

MENSALIDADE da Cooperativa de 

Mineração dos Garimpeiros de Serra 

Pelada – COOMIGASP, para o ano de 2023. 

 

A Direção Administrativa da Coomigasp, no uso das suas atribuições e em conformidade 

com o Estatuto Social Vigente, DELIBERA: 

Art. 1º. Regulamentar e tornar público o reajuste de 100% (cem por cento), que incidirá 

sobre o valor da mensalidade paga à Cooperativa, com base no valor integral das 

mensalidades praticadas em 2022, passando de R$ 5,00 (cinco reais) para R$ 10,00 (dez 

reais).  Embora o reajuste de mensalidade devesse ser praticado anualmente, desde 2006 

não há reajuste nas mensalidades pagas para a Coomigasp. 

Art. 2º. O índice de reajuste da Coomigasp foi elaborado considerando os índices 

inflacionários, a variação do IPCA (que demonstra a variação do custo de vida médio das 

famílias brasileiras) e o IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), a manutenção 

mensal da Cooperativa, bem como para gastos relacionados com a melhoria da 

infraestrutura, para melhor atender a comunidade garimpeira. 

Parágrafo Único. Levando em consideração que o último reajuste realizado em 

mensalidades foi em 2006, se corrigido pelo índice IGP-M para a data atual, o valor 

cobrado deveria ser de R$ 17,33 (dezessete reais e trinta e três centavos). No entanto, 

devido ao cenário político e financeiro que assola o País, verificou-se que, o valor que 

melhor se enquadra a situação financeira da maioria dos associados é de R$ 10,00 (dez 

reais), que representa 0,75% do salário mínimo vigente. 

Art. 3º. Será aberto prazo de 30 dias a contar da data de publicação da presente portaria, 

para regularização dos associados que não adimpliram com suas obrigações até dezembro 

de 2022 com os valores desatualizados, R$ 5,00 (cinco reais), esgotado este prazo, o valor 

para pagamento das mensalidades em atraso passara a ser R$ 10,00 (dez reais).  
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Art. 4º. A presente portaria entra em vigência a partir de 09 de janeiro de 2023 e terá sua 

aplicação imediata. 

 

 

 

______________________________________________________ 

DEUZITA RODRIGUES DA CRUZ VIANA 

Presidente da Coomigasp 
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