
 

 

Associação dos Contadores Municipais de São Paulo 
  

INFORMATIVO Nº 03 – MARÇO 2019 – GESTÃO 2019/2020 

 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – ATENÇÃO  

Tendo em vista a 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, informamos que, provavelmente, 

ocorrerá o desconto da nova alíquota de contribuição do IPREM (14%), integralmente relativo ao mês de abril/19 e 

proporcionalmente (03 dias), relativo ao mês de março/19. 

Informamos ainda, que até o momento não houve decisão acerca da ação coletiva que ajuizamos, por meio da 

FASP, que visa a suspensão da cobrança de 14% dessa contribuição previdenciária. 
 

SOLENIDADE DE HOMENAGEM - CRCSP 

Em 20 de março de 2019, participamos da solenidade de reconhecimento ao registro profissional, promovida pelo 

CRCSP, onde houve a merecida homenagem ao nosso associado contador Hideo Ayabe, por fazer parte do 

seleto grupo de profissionais com mais tempo de registro ativo. Foram homenageados os profissionais com mais 

de 50 (cinquenta) anos de registro e atualmente em atividade profissional. O nosso colega Hideo Ayabe, 

atualmente está prestando serviços no Núcleo de Orçamento e Finanças – NOF, da Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer. 

Parabéns Hideo Ayabe!!! 

 

ENQUETE DE CONFRATERNIZAÇÃO 2019 – ATENÇÃO    

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

noticiado em nosso informativo do mês passado. Caso não tenha recebido o referido informativo, 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) 

 

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. 

 

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


 

 

 

EVENTOS COM A PRESENÇA DA ACMSP 

12/03 – Palestra no TCM – Previdência Social; 

21/03 – Eleição ACOPESP – Nova Diretoria (Manoel Veríssimo - Diretor; Ernane e Honorino – Suplentes); 
28/03 – Reunião realizada com os Associados, Diretor do DECON e vereador Paulo Frange – Valorização da 
Carreira de Contador 
 

FALECIMENTO  

 
É com pesar que comunicamos o falecimento dos nossos associados MITYKO NIYAMA  e EWERTON SILVA  
MATOS. Nossos sentimentos aos familiares! 
 

 

 

A Diretoria 

 

 

 

 

 

 


