
 

 

Associação dos Contadores Municipais de São Paulo 
  

INFORMATIVO Nº 02 – FEVEREIRO 2019 – GESTÃO 2019/2020 

 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

A FASP, ajuizou  Ações Direta de Inconstitucionalidade – ADI, em face da Lei Nº 17.020/18, que trata do Regime 

de Previdência Complementar e estabelece nova alíquota de desconto de 14% sobre os vencimentos dos 

servidores públicos municipais, versando sobre os seguintes temas: 

 Suspensão da cobrança de 14% da contribuição previdenciária – Art. 27, da Lei 17.020/18; 

 Restrição do acesso ao regime de previdência complementar aos atuais servidores públicos - Art. 1º, §1, 

§2°,  Art. 22, inciso I, e Art. 23, da Lei 17.020/18; 

 
 

GREVE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  

As Entidades que aderiram a greve geral unificada pela revogação da Lei 17.020/18 (PL621), por meio do FÓRUM 

DE ENTIDADES, ao longo do mês de fevereiro/19, solicitaram audiências com o Prefeito para negociação da 

pauta da greve. Ocorreram 02 (duas) audiências com representantes do Governo e 01 (uma) com a presença do 

Prefeito, sem obtenção de êxito no tocante às reinvindicações, ao menos até o momento em que estamos 

concluindo este informativo. As reuniões foram acompanhadas, exclusivamente, pelas entidades que aderiram a 

greve, cuja pauta de reivindicação, além da revogação da Lei 17.020/18, também diz respeito à valorização dos 

serviços públicos, fim da terceirização, valorização dos servidores públicos, revisão geral anual de no mínimo 10% 

para 2019, alteração da Lei 13.303/2002 (revisão salarial), dentre outros assuntos. 

As entidades filiadas a FASP, não aderiram a greve, contudo deliberaram pelo apoio. Em 18/02/19, solicitamos, 

por meio da FASP, agenda de reunião com o Prefeito para apresentar as nossas demandas quanto a Lei 

17.020/2018, bem como os reajustes anuais, cujo pleito ainda não foi atendido, de modo que no último dia 

26/02/19, protocolamos novo Ofício reiterando o nosso pedido de agendamento de reunião, ainda não respondido 

até o momento da conclusão deste informativo. 

 

ATENÇÃO À NOSSA ENQUETE   

Solicitamos aos associados que não deixem de votar na nossa enquete sobre a Confraternização/2019, conforme 

enviado por e-mail no mês de fevereiro/19. Caso não tenha recebido o referido e-mail, basta acessar o nosso site 

e responder à enquete: www.acmsp.org.br 

  

SEGURO DE VIDA – SUL AMÉRICA  

 

A ACMSP e a ML3 Consultoria e Corretagem de Seguros elaboraram um plano de SEGURO DE VIDA EM 

GRUPO junto à Sul América Seguros e Previdência com preços e condições exclusivas para VOCÊ 

ASSOCIADO: 

 Limite de 65 anos de idade para adesão ao plano 

 Pagamento através de desconto em folha salarial 

 São 10 planos disponíveis para escolha! 

 

Confira a tabela de valores através do nosso site: www.acmsp.org.br (convênios/parcerias) 

 

 

http://www.acmsp.org.br/
http://www.acmsp.org.br/


 

 

 DECLARAÇÃO DE FAMÍLIA 2019 - OBRIGATÓRIO  
 

Servidor Ativo e Aposentado, a partir de 2019, no mês do seu aniversário, não se esqueça de fazer a Declaração 

de Família, observando o disposto na Portaria IPREM Nº 058 de 28/12/2018, a declaração é obrigatória para 

todos servidores vinculados ao RPPS, a fim de que os seus vencimentos não sejam suspensos.  

A Declaração deverá ser preenchida através do site: 

 https://www.declaracaofamilia.iprem.prefeitura.sp.gov.br/Login 

 

Associados aposentados que tiver interesse em voltar a trabalhar, envie seu CURRICULO para a ACMSP. 

 

EVENTOS COM A PRESENÇA DA ACMSP 

04/02 – Reunião FASP –  Avaliação do Ato de Greve; 

13/02 – Reunião FASP – Avaliação da Reforma; 

14/02 – Reunião Diretoria Executiva; 

19/02 - Reunião Conselho Deliberativo; 

21/02 – Reunião debate sobre exercício ilegal da profissão;  

22/02 – Participação em evento do 70º Aniversário do SESCON; 

25/02 – Apresentação de Proposta para Convênios Médicos  Coletivos através da FASP; 

 

FALECIMENTO  

 
É com pesar que comunicamos o falecimento da nossa associada CARMEM LUCIA PONTES BARROSO, 
nossos sentimentos aos familiares. 
 

 

 

A Diretoria 

 

 

 

 

 

 

https://www.declaracaofamilia.iprem.prefeitura.sp.gov.br/Login

